
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
TRE-AL
Setor Requisitante:
ACS - Assessoria de Comunicação Social
Responsável pela Demanda:
Flávia Gomes de Barros
Matrícula:
3092V102
E-mail:
 flaviabarros@tre-al.jus.br
Telefone:
82 99176-7491
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
O art. 10, inciso XIII, da Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c.
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dentre as inúmeras medidas atinentes a
planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos de
acessibilidade a cargo dos Tribunais, prevê a necessidade de utilização de
tradutor e intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todas as
manifestações públicas e oficiais.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
A equipe de planejamento a ser nomeada providenciará a elaboração de
planilha de serviço com os quantitativos de servços suficientes a atender à
demanda do Órgão em cumprimento às normas do CNJ.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
Maio de 2021.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Equipe de Planejamento: Assessora de Comunicação Social; servidor Marcos
Roberto Santos, e Senhora Chefe da Seção de Gestão de Contratos.
 
 

Maceió, 27 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883901 e o código CRC 1610767A.

Responsável pela formalização da demanda
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CERTIDÃO

Certifico que reproduzi nos presentes autos os
documentos, Despacho AEP (doc. 0883454), no Anexo_Despacho
AEP (doc. 0883909), o Memorando 886 (doc. 0601212), no
Anexo_Memorando 886 (doc. 0883910), o Despacho AEP
(doc. 0604245), no Anexo_Despacho AEP (doc. 0883915), e o
Memorando 551 (doc. 0722178), no Anexo_Memorando
551 (doc. 0883916), todos do PA SEI nº 0008421-11.2019.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por ABIONESIMO MARINHO DA ROCHA,
Assessor(a) de Gabinete, em 27/04/2021, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883905 e o código CRC E7D3E111.
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DESPACHO

Maceió, 26 de abril de 2021.

 
Em adendo ao despacho 0881702, oriento que, no prazo de 5 (cinco) dias, a Secretaria de Administração providencie

agilizar o registro, nestes autos, do Documento de Formalização de Demanda – DFD necessário à aquisição dos serviços de tradutor e
intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, com atuação durante as manifestações públicas oficiais desta Corte.

Serve de fundamentação o artigo 10, inciso XIII, da Res./CNJ nº 230/2016. O início da prestação dos serviços deve ser
imediato.

Por fim, a Equipe de Planejamento deve ser integrada pela Senhora Assessora de Comunicação Social deste Tribunal,
pelo servidor Marcos Roberto Santos e pela Senhora Chefe da Seção de Gestão de Contratos.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 26/04/2021, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0883454 e o código CRC 4C08F329.
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Memorando nº 886 / 2019 - TRE-AL/PRE/CPAI
Maceió, 30 de setembro de 2019.

Para: PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Assunto: CONTRATAÇÃO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS

 

Senhor Presidente,
 
O art. 10, inciso XIII, da Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dentre as

inúmeras medidas atinentes a planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos de acessibilidade a cargo dos
Tribunais, prevê a necessidade de utilização de tradutor e intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todas as
manifestações públicas e oficiais.

Convém conferir:
"Art. 10. Serão instituídas por cada Tribunal, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, Comissões Permanentes

de Acessibilidade e Inclusão, com caráter multidisciplinar, com participação de magistrados e servidores, com e sem deficiência,
objetivando que essas Comissões fiscalizem, planejem, elaborem e acompanhem os projetos arquitetônicos de acessibilidade e projetos
“pedagógicos” de treinamento e capacitação dos profissionais e funcionários que trabalhem com as pessoas com deficiência, com
fixação de metas anuais, direcionados à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, tais quais as descritas a seguir:

(...)
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XIII – utilização de intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais, legenda, audiodescrição e comunicação em linguagem
acessível em todas as manifestações públicas, dentre elas propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos educativos, eventos e
reuniões;"

Assim, impelido pelo objetivo de promover, cada vez mais, o acesso amplo e irrestrito de pessoas com deficiência
auditiva nas manifestações públicas e pronunciamentos oficiais deste Tribunal, solicitamos a Vossa Excelência que determine às
unidades competentes desta Corte que adotem os atos tendentes à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de
interpretação de de LIBRAS.

 
Maceió/AL, 30 de setembro de 2019.

 

Desembargador Eleitoral Paulo Zacarias da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão

Documento assinado eletronicamente por PAULO ZACARIAS DA SILVA, Presidente, em 30/09/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0601212 e o código CRC 259C8DF2.
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DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
 

Cuida-se de Memorando n° 886/2019, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador Eleitoral Paulo Zacarias da Silva,
na condição de Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, por meio do qual solicita que as “unidades
competentes desta Corte que adotem os atos tendentes à contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de interpretação
de LIBRAS”.

Observo que a proposição vai ao encontro de demanda já apresentada pela Diretoria-Geral deste Regional, e deferida
por esta Presidência, quando pleiteou que a Comissão de Acessibilidade apresentasse plano de ação para utilização de intérprete de
linguagem brasileira de sinais, utilização de audiodescrição e comunicação em linguagem acessível em todas as manifestações públicas
do tribunal.

De fato, cuida-se de matéria sensível e com relevância para implementação de ações concretas no sentido da promoção
de acessibilidade aos usuários do Poder Judiciário, de maneira adequada, objetivando possibilitar formatos acessíveis de comunicação,
à escolha das pessoas com deficiência, exigências inseridas não apenas na Resolução CNJ nº 230/2016, que orienta a adequação das
atividades dos órgãos do Poder Judiciário às determinações exaradas pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, como também na Portaria CNJ nº 95/2019, que estabelece os itens que serão avaliados no Ranking da Transparência do
Poder Judiciário.

Entretanto, frente ao contingenciamento orçamentário que afeta este Tribunal, quaisquer decisões que possam refletir
em acréscimo da despesa devem ser revestidas de precaução. Assim, antes de me pronunciar sobre eventual direcionamento para
contratação ou não dos serviços, determino o encaminhamento destes autos eletrônicos à Secretaria de Administração para
conhecimento da demanda contida no evento 0601212 e manifestação acerca da possibilidade de atendimento.
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Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

 
 

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em 07/10/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0604245 e o código CRC AE29C33A.
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Memorando nº 551 / 2020 - TRE-AL/PRE/AEP
Maceió, 19 de junho de 2020.

 
Para: Secretaria de Administração.

 

Assunto: Possibilidadade de convênio. Intérprete de linguagem brasileira de sinais.

 

 

Senhor Secretário de Admistração,
 
Como é do conhecimento de Vossa Senhoria, esta Presidência, em Decisão nº 0622689, reconheceu o crítico

contingenciamento de gastos para a proposta orçamentária do Exercício de 2020, em que foram superadas as etapas destinadas à
consolidação da peça orçamentária, esta que foi, ao final, homologada sem a previsão de investimento para prestação de serviços de
interpretação de LIBRAS.

 
Não obstante a inexistência de previsão orçamentária, a prestação de serviços de intérprete de linguagem brasileira de

sinais é matéria recorrente neste Tribunal, seja em razão das demandas advindas do Conselho Nacional de Justiça ou em razão das
solicitações efetuadas pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão.
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Nesse contexto, requisito de Vossa Senhoria:
 
1. a adoção das diligências necessárias ao cumprimento da parte final da citada Decisão nº 0622689, que requisita das

unidades administrativas nova apreciação da situação e a previsão de contratação de tais serviços quando da elaboração da peça
orçamentária para o Exercício de 2021;

 
2. que esta Secretaria, utilizando toda sua expertise nas tratativas para realização de convênios com outros Órgãos,

auxilie a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão na efetivação do determinado por esta Presidência no item 2 Decisão nº
 0710800, abaixo transcrita:

 

"Ciente das ações executadas e do envio tempestivo do questionário da transparência 2020 (0708789).

Por oportuno, registro o empenho das unidades deste Tribunal, parabenizando os servidores que se
dedicaram ao trabalho, embora enfrentando as dificuldades que o período em plantão extraordinário
impôs.

Conquanto, observo que permanecemos com algumas das pendências identificadas ainda durante a coleta
de informações referente ao ano de 2019, sendo imprescindível a realização das ações que garantam o
alcance das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.

Por conseguinte, determino:

1 - que a Assessoria de Comunicação Social e Acessibilidade, quando do retorno às sessões presenciais,
viabilize a transmissão ao vivo, pela internet, das Sessões Plenárias deste Regional, disponibilizando-as
para acesso; e

2 – a remessa destes autos à Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão para diligenciar
averiguando a possibilidade de realização de convênio que viabilize o atendimento dos seguintes itens:

83 – O tribunal/conselho utiliza intérprete de linguagem brasileira de sinais em manifestações públicas?

84 – O tribunal/conselho utiliza legenda nas   manifestações públicas?
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85 – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em manifestações públicas?

Cumpra-se."
 
Atenciosamente,

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no Exercício da Presidência

 

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 19/06/2020, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 0722178 e o código CRC 07E27141.
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
À AEP.
 
Senhora Assessora Especial,
 
Em atenção ao Despacho AEP (doc. 0883454),

inserto no PA SEI nº 0008421-11.2019.6.02.8000, foi
elaborado o DFD (doc. 0883901), referente à contratação dos
serviços de tradutor e intérprete da Linguagem Brasileira de
Sinais – LIBRAS, com atuação durante as manifestações
públicas oficiais desta Corte, que tem por fundamentação
o artigo 10, inciso XIII, da Res./CNJ nº 230/2016.

Neste sentido, foram anexados aos autos os
eventos Anexo_Despacho AEP (doc. 0883909), o
Anexo_Memorando 886 (doc. 0883910), o Anexo_Despacho
AEP (doc. 0883915), e o Anexo_Memorando
551 (doc. 0883916), todos oriundos do PA SEI nº 0008421-
11.2019.6.02.8000, no qual foi incluída minuta da portaria de
designação da equipe de planejamento.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0883975 e o código CRC F7B94B5E.

0003234-51.2021.6.02.8000 0883975v1

Despacho GSAD 0883975         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 13



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
 
Cuida-se de processo que trata necessidade da

contratação de serviço terceirizado, face a  necessidade de utilização
de tradutor e intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS),
em todas as manifestações públicas e oficiais, em razão do preconiza
o art. 10, inciso XIII, da Resolução CNJ nº 230 de 22 de junho de
2016: http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=3141.

Em Despacho 0883975, o Senhor Secretário de
Administração apresentou informações quanto a instrução referente
à Formalização da demanda. Ademais, tendo em vista o processo SEI
0008421-11.2019.6.02.8000, em que consta a Portaria 0883879, já
assinada, em vias de publicação, determino em razão da celeridade
que o assunto carece, encaminhar estes autos ao GSAD, visando dar
ciência aos membros da equipe de trabalho constituída.

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/04/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0884190 e o código CRC 27F1D636.

0003234-51.2021.6.02.8000 0884190v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 201/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO o contido no Processo SEI nº 0008421-11.2019.6.02.8000;

CONSIDERANDO  a  proposição  formulada  pelo  Presidente  da  Comissão
Permanente de Acessibilidade e Inclusão deste Tribunal (doc. 0601212);

CONSIDERANDO ainda o que prescreve o artigo 10, inciso XIII, da Res./CNJ nº
230/2016.

RESOLVE:

Art.  1º.  Constituir  a  Equipe  de  Planejamento  com  a  atribuição  de  promover  a
contratação dos serviços de tradutor e intérprete da Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, com
atuação durante as manifestações públicas oficiais desta Corte.

Art. 2º.  A Equipe de Planejamento será formada pela Assessora de Comunicação
Social deste Tribunal, pelo servidor Marcos Roberto Santos e pela Senhora Chefe da Seção de Gestão
de Contratos.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE DO TRE/AL

Maceió, 27 de abril de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 27/04/2021, às
15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEI/TRE-AL - 0883879 - Portaria Presidência https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

1 of 2 27/04/2021 17:42
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2021.
Tendo em vista a edição da Portaria Presidência nº

201/2021 (doc. 0884276), remeto os presentes autos às
unidades de lotação dos membros da Equipe de Planejamento
- ACS, SEGEC e SACP, para que sejam elaborados os estudos
preliminares e respectivo Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/04/2021, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0884355 e o código CRC 7F9FAC0C.
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Despacho GSAD 0884355         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 18



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de interpretação

simultânea em língua brasileira de sinais (Libras)
 
Trata-se de Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa para
fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a
interpretação da Lıńgua Brasileira de Sinais (Libras) de acordo com as
características descritas neste estudo preliminar. O estudo tem como objetivo
apresentar uma análise que possibilite demonstrar a imprescindibilidade
desta contratação para promover o amplo e pleno acesso aos surdos às
informações inerentes às sessões plenárias e eventos com público externo.
 
1. DA NECESSIDADE
1.1 Comunicação é um fator fundamental para o ser humano e LIBRAS é uma
ferramenta que possibilita a interação dos surdos;
1.2. Os intérpretes de língua de sinais surgiram devido a necessidade da
comunidade surda de possuir um profissional que auxiliasse no processo de
comunicação com as pessoas ouvintes;
1.3. É dever legal do Poder Público garantir às pessoas surdas ou com
deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da
difusão da Libras e da tradução e da interpretação de Libras -Língua
Portuguesa. (Decreto nº 9.656, de 27 de dezembro de 2018);
1.4. A comunicação permite a consolidação da identidade surda como um
movimento político, social e histórico, sem discriminação e preconceito
1.5 O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 22
de junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de
medidas voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência,
merecendo destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir:

XIII – utilização de intérprete de Linguagem
Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e
comunicação em linguagem acessível em todas as
manifestações públicas, dentre elas propagandas,
pronunciamentos oficiais, vídeos educativos,
eventos e reuniões.

1.6. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e
práticas referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais
verifica o cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário
do Ranking da Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões:

83 – O tribunal/conselho utiliza a linguagem
brasileira de sinais em manifestações públicas?
Manifestações públicas: propagandas,
pronunciamentos oficiais, vídeos, eventos, sessões
de julgamento e demais reuniões.
84 – O tribunal/conselho utiliza legenda em
manifestações públicas? Manifestações públicas:
propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.
85 – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em
manifestações públicas? Manifestações públicas:
propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

1.7. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas
(ONU) na Agenda 2030:

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.

 
2.ESCOPO
2.1 O presente estudo abrange a Contratação de Serviços de Interpretação
simultânea em língua brasileira de sinais (Libras) das sessões colegiadas do
TRE/AL e nos seus eventos com público externo.
2.2 Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma
melhor definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi
dividido em três itens:

2.2.1 ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas manifestações
públicas: sessões de julgamento, eventos e reuniões com a participação de
público externo, pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais,
vídeos e publicações na internet: site do TRE-AL, canal no YouTube e
redes sociais;
2.2.2 ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a ser
contratado para as seguintes manifestações públicas: propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações
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no site do TRE-CE na internet, canal no YouTube e redes sociais;
2 . 2 . 3 ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes
manifestações públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens
dinâmicas e estáticas, e demais publicações no site do TRE/AL na internet,
canal no YouTube e redes sociais.

 

  3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

3.1.Objetivos gerais:

Promover a valorização e autonomia do cidadão surdo, reconhecendo seus direitos,
através da difusão da sua língua, a Libras -LínguaBrasileira de Sinais.

3.2.Objetivos específicos:

3.2.1. Difundir a importância da Libras-Língua Brasileira de Sinais e do Tradutor e
Intérprete de Libras na sociedade;

3.2.2. Possibilitar aos surdos o acesso à Libras nas sessões plenárias e eventos com
público externo, oferecidos à sociedade em geral, nas modalidades falada ou sinalizada,
na forma simultânea, transmitida em tempo real pela internet e gravada, das sessões
colegiadas do Plenário do TRE/AL, com cessão de uso de imagem e voz;

3.2.3. Fornecer serviços que devem ser desempenhados por profissionais habilitados,
os quais podem, legalmente, ser objeto de terceirização;

3.2.4.Com a terceirização dos serviços, tem-se a possibilidade de otimizar a utilização
de recursos, de forma eficiente e com melhor qualidade. Igualmente, com os
servidores do TRE?AL voltados aos trabalhos específicos, viabilizará, à Administração,
mitigar os riscos na área de planejamento, gestão e fiscalização contratual.

4.DEMANDANTE DO OBJETO

Objeto é demanda da ACS - Assessoria de Comunicação Social, através de justificativa
que tem por base o art. 10, inciso XIII, da Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016,
do c. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dentre as inúmeras medidas atinentes a
planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos arquitetônicos de
acessibilidade a cargo dos Tribunais, prevê a necessidade de utilização de tradutor e
intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), em todas as manifestações
públicas e oficiais -0883901.

5.ADERÊNCIA À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O OBJETO

5.1. Lei Federal n.º 10.436/02 que Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais -Libras e
dá outras providências;

5.2. Resolução/TSE nº 23.381, DE 19 DE JUNHO DE 2012 que institui o Programa de
Acessibilidade da Justiça Eleitoral e dá outras providências;

5.3. Decreto nº 9.656/18 que altera o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
que regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, prevê, em seu Art. 26, § 1º,
2º e 3º;4.

5.4. Resolução n.º 230, de 22 de junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário
quanto à adoção de medidas voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com
deficiência,

55. Norma brasileira -ABNT NBR 90505.

6.JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

6.1.A contratação do presente serviço se faz necessária para promover o amplo e
irrestrito direito do acesso das pessoas surdas nas sessões plenárias e nos eventos
com público externo do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em conformidade com
as normas indicadas no tópico 5, acima transcrito.

6.2.OPÇÃO PRESENCIAL EM DETRIMENTO DO USO DE SOFTWARE

6.2.1.Por mais bem programado que um software possa ser, ele jamais terá o mesmo
conhecimento linguístico de uma pessoa experiente em interpretar libras que,
satisfatoriamente e com qualidade, será capaz de interpretar expressões regionais,
falas mais complexas e captará qualquer manifestação sonora no ambiente. Seria como
se a pessoa favorecida com estes serviços estivesse presente na sessão/evento.

6.2.2.Sendo assim aquele que traduz deve conhecer muito além do que palavras e
regras gramaticais, é necessário o contato com a cultura para assim conseguir
transmitir com sentido tudo o que está sendo traduzido, além, no caso das sessões
plenárias, o conhecimento suficiente das terminologias técnico-jurídicas para um
interpretação fidedigna a qual proporcionará um amplo acesso aos operadores do
direito surdos e aos demais surdos favorecidos com este serviço.

6.2.3. Existem pesquisas realizadas em trabalhos científicos analisando dois dos mais
conhecidos aplicativos de LIBRAS1: Hand Talk e Prodeaf. Ainda necessitam serem
aprimorados, pois além de não dominarem todos os parâmetros, ainda não possuem
conhecimento de vocabulário suficiente para traduzir textos mais complexos, como
acadêmicos, para funções do dia a dia, como perguntar o telefone ou saber o sinal de
alguma fruta, ou vocabulário menos técnico.

7. HISTÓRICO DAS CONTRATAÇÕES ANTERIORES

7.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não possui histórico de contratações
semelhantes ou equivalentes, situação que demonstra  a real necessidade e a
essencialidade da contratação.

7.2. Para apresente contratação é fundamental que se considere que o TRE/AL é uma
instituição que possui uma avaliação positiva perante a sociedade, a manutenção desse
bem imaterial, perpassa o mero cumprimento das normas referentes a matéria em
estudo. A cada gestão o TRE/AL exerce suas atividades com mais excelência e
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antevendo situações desafiadoras vem respondendo à sociedade de forma efetiva. A
contratação dos interpretes de libras trará mais alinhamento desse Regional, ao plano
de ação apresentado na Agenda 2030, e será mais um passo para a consolidação de
uma instituição forte, inclusiva e transparente. Assegurando o acesso público à
informação e protegendo as liberdades individuais em cumprimento aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável -ODS 10 e 16.

8. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E OS PLANOS DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

8.1. A presente contratação encontra-se alinhada com o plano estratégico deste
Tribunal conforme valores estabelecidos, em especial a garantia ao direito constitucional
da ACESSIBILIDADE - FONTE: https://www.tre-al.jus.br/o-tre/governanca-
corporativa/planejamento-estrategico

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

9.1 O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado para
manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL. O serviço poderá ser
prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a) Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

b) Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante
divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL).

9.2 A prestação de tais serviços requer a alocação de uma empresa ou profissional
hábil na solução, que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares
necessários, profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de
legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.

9.3. As definições e demais requisitos necessários encontram-se no Termo de
Referência, Anexo I, destes estudos técnicos.

10.      VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO

A cargo da SEIC.

11.     DURAÇÃO DO CONTRATO

Sugere-se que o instrumento contratual seja firmado por 12 (doze) meses, com
possibilidade de prorrogação até o limite legal de 60 (sessenta) meses, se, além do
interesse da administração, a prestação de serviços pela empresa contratada se
demonstrar satisfatória, em qualidade, eficiência eeficácia nos seus resultados.

12. MECANISMO MNSURAÇÃO E DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS
PRETENDIDOS

Sugere-se a adoção de mecanismo que possa aferir de maneira objetiva o nível de
qualidade e a quantidade dos serviços prestados, instrumento anexo ao Termo de
Referência e que deverá ser preenchido e mensurado mensalmente pela fiscalização
contratual.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) promoverão
importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão.

Trata-se de contratação plenamente viável e essencial ao cumprimento da
missão do TRE de Alagoas.

14. ANEXOS

I) MAPA DE RISCOS

II)INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DOS RESULTADOS

III)TERMO DE REFERÊNCIA

Maceió - AL, 1º de maio de 2021.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS 
Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços Tradutor e 
Intérprete de Libras 

 
ANEXO 1 

MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação:  
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a interpretação da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 201/2021 (0884276) 

FASE DE ANÁLISE: 
( x )  Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta 
de contrato 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 

Ação Preventiva Responsável 
Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 
Seção de Licitação 
verifica a divergência e solicita 
justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Não atendimento ao princípio da publicidade; 
 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD  gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 
solicitando justificativa e providências 
cabíveis. 

SAD 

 
 

RISCO 3 
Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
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Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 
portaria de designação dos fiscais do 
contrato e respectivos substitutos. 

SAD 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 
Descumprimento dos ditames das  Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos 
serviços e informa o gestor do contrato 
através do relatório técnico de 
fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 
contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 30 de abril de 2021. 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 
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ANEXO II - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR 
 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017). 

 
Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará o 

indicador descrito nos quadros abaixo: 

 

INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme descrito no 

Termo de Referência, verificando a execução integral e qualidade 

dos serviços. 

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente 

Instrumento de 
medição 

 
Conferência da tradução durante as  sessões colegiadas do TRE/AL e 

nos seus eventos com público externo. 

Forma de 
acompanhamento 

 
Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários dos serviços 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada as atividades realizadas e descontado conforme 

tabela. 

Início de Vigência Conforme Contrato. 

 

 

 
Faixas de ajuste no 
pagamento 

1) 95% até 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do 

valor mensal; 

2) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do 

valor mensal; 

3) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 95% do 

valor mensal; 

4) abaixo de 60% das atividades realizadas com qualidade: 90% do 

valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10% sobre o 

valor mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS) 

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos serviços, vedada a ausência de 

colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no 

caso de faltas. 

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente. 

Instrumento de 
medição 

 
Controle realizado por apresentação, validada e certificada pela 

fiscalização. 

Forma de 
acompanhamento 

 
Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de ponto. 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

 
Faixas de ajuste no 
pagamento 

1) 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal; 

2) 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor mensal; 

3) Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do valor mensal; 

4) Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as 

partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam 

devidamente formalizadas através de Termo Aditivo de Contrato. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado do Ceará, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.”

 

1. OBJETO

 

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado do Ceará, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

 

2. JUSTIFICATIVA

 

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) promoverão
importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. Tratam-se de recursos
de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o acesso irrestrito das pessoas
com deficiências sensoriais nas manifestações públicas realizadas, promovidas ou
apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado de Alagoas, incluindo sessões de julgamento,
eventos com público externo, presenciais ou não, vídeos e demais publicações
institucionais veiculados nas redes sociais e no site do Tribunal.

 

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e
aos demais normativos vigentes que regem a matéria.

 

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 22 de
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junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de medidas
voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, merecendo
destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir:

XIII – utilização de intérprete de Linguagem
Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e
comunicação em linguagem acessível em todas as
manifestações públicas, dentre elas propagandas,
pronunciamentos oficiais, vídeos educativos, eventos
e reuniões.
 

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e práticas
referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais verifica o
cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário do Ranking da
Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões:

 

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem brasileira de
sinais em manifestações públicas?

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos,
eventos, sessões de julgamento e demais reuniões.

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em manifestações
públicas?

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em
manifestações públicas?

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

 

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030:

 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.

3.  CONCEITOS ADOTADOS

 

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe
Termo de Referência SEGEC 0886284         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 30



destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e
reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir:

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida;

3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços
a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social;

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classificadas em:

(...)
barreiras nas comunicações e na informação:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que dificulte ou impossibilite a
expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de
comunicação e de tecnologia da informação;
 barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos
que impeçam ou prejudiquem a participação social
da pessoa com deficiência em igualdade de
condições e oportunidades com as demais pessoas;
 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou
impedem o acesso da pessoa com deficiência às
tecnologias;

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral,
os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e
das comunicações;

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em
cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer,
em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos
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e liberdades fundamentais.

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por um, ou
mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, tato); inclui a
deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a surdocegueira, a deficiência tátil e a
múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 15599:2008).

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se pretende
contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a surdez, e as
deficiências visuais.

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº
10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa com
deficiência auditiva:

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência
auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. Assim, se
tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma conversa pela leitura
orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme ou vídeo e de ler. Porém, é o
domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência em sua comunicação efetiva com
outros surdos e mesmo com ouvintes que tenham conhecimento de LIBRAS.

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais estão
definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016:

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica;

b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica ou somatório da medida do campo visual em ambos os olhos
igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores.

 

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma melhor
definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi dividido em três
itens:

 

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais
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(LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas manifestações públicas:
sessões de julgamento, eventos e reuniões com a participação de público
externo, pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais, vídeos e
publicações na internet: site do TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais;

 

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a ser
contratado para as seguintes manifestações públicas: propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações no
site do TRE-AL na internet, canal no YouTube e redes sociais;

 

ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes manifestações
públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e
estáticas, e demais publicações no site do TRE- AL na internet, canal no
YouTube e redes sociais.

 

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras -
Item 1

4.2.1. Definições

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a define
como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS é uma
língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que constitui o
sistema linguística de comunidades surdas do Brasil.

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a
Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada
(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de acessibilidade
comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência auditiva, surdos e
ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e situações sonoras em eventos
presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser realizada nas seguintes modalidades:

a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou
consecutiva, realizada com a presença do intérprete de LIBRAS no
mesmo local em que ocorre o evento e de onde fala o orador;

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-
AL na internet (YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de
LIBRAS, sendo que o intérprete se encontra em local diverso da
realização do evento ou de onde fala o orador;

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da
interpretação em LIBRAS para transmissão posterior, em espaço ou
janela de LIBRAS, mediante divulgação e publicação na internet: site,
canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL.
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4.3. Requisitos técnicos

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar
posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, devendo-se
observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem como entre a cor de
sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de
mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes como estampas,
formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa
na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura deverá usar blusa na cor cinza.

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em espaço
ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a seguir, extraídos do
Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria do Audiovisual do Ministério da
Cultura, que está conforme com a norma técnica ABNT NBR 15290:2016:

 

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com
equipamento adequado.

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o espaço/janela de
libras são:

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve ser no
mínimo metade da altura da tela do televisor ou de outro
dispositivo;

Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela deve
ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela do televisor ou
de outro dispositivo;

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte deve estar
localizado de modo a não ser encoberto por imagens ou pela tarja
preta da legenda oculta.

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da tela e não
deve ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. No caso de
videoconferências gravadas ao vivo, o intérprete de Libras poderá se
apresentar na janela de Libras convencional ou em espaço fixado no mosaico
com os demais participantes do evento audiovisual.

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de iluminação
para o intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro no topo da cabeça
para eliminar todas as sombras no tecido ao fundo ou no intérprete.

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou verde,
em tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma keyer, porque
essa técnica possibilita o apagamento completo do fundo no vídeo de forma
digital, e viabiliza a inserção também digital de qualquer imagem para
preenchimento, caso necessário.

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de mangas
curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes como
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estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete de pele
clara deverá usar blusa na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura
usar blusa na cor cinza.

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado enquadramento da
imagem do intérprete na janela de libras, a posição da câmera deve
considerar as medidas a seguir:

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 10 e 15
cm acima da cabeça do intérprete;

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete;
c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre os

cotovelos do intérprete, posicionando-se às mãos em frente ao peito
até que as pontas dos dedos médios se toquem. Dependendo da
necessidade, o espaço de sinalização pode ser acrescido de até mais 10
cm para cada lado a partir dos cotovelos.

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida com
cortes das mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de Libras.

 

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo principal
por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica de sobreposição
de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP).

 

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (TILS)

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 2º da Lei nº
12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

 

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua
Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação profissional
formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de graduação em curso
de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição de educação superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de certificado de nível médio que
demonstre ter realizado pelo menos uma das opções a seguir:

 

a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os
credenciou;

b. cursos de extensão universitária;
c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino

superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação;
d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por

organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde
que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no item
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3.

 

4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a Certificação
de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), mediante exames nacionais
realizados pelo Ministério da Educação ou pelo Instituto Nacional de Educação de
Surdos – INES.

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja prestado
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, para
assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais deverá ser previamente
exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem.

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos estabelecidos no
art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, bem como no Código de Ética
integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS):

 

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico,
zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa
humana e à cultura do surdo e, em especial:

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da
informação recebida;

II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo
religioso, idade, sexo ou orientação sexual ou gênero;

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber
traduzir;

IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que
frequentar por causa do exercício profissional;

V.  pela solidariedade e consciência de que o direito de
expressão é um direito social, independentemente da
condição social e econômica daqueles que dele necessitem;

VI.  pelo conhecimento das especificidades da comunidade
surda.

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua Brasileira
de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral do Ceará, tais como
sessões de julgamento, eventos e reuniões com a participação de público externo,
pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet:
site do TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais.

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou
consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo
local em que ocorre o evento e de onde fala o orador;

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
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simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de Libras, sendo
que o intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de
onde fala o orador;

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da
interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras,
mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL.

 

4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE)
– Item 2

4.4.1. Definições

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma
produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas línguas
orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. Por ser
voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a identificação de
personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que necessário. (Guia de
Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16).

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada inclui,
além das falas dos personagens em cena, informações e falas de personagens em off
(fora de cena) e a transcrição de sons não literais, desapercebidos sem o uso da
audição.

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição para
texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais informações
que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas surdas ou com
deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na LSE para que surdos e
ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, sempre que na produção
audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes em cena ou fora dela.

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção instantânea
reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, ou gravado
previamente para reprodução posterior.

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas descritivas para
televisão denominado closed caption (CC), também conhecido em português como
“legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na fonte branca sobre o fundo
preto padrão.

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por estenotipia,
reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar o mais rápido
possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto.

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios

4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem
parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados.
Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções
Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 15290:2016.
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4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia de
Produções Audiovisuais Acessíveis:

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no
máximo duas linhas com, no máximo, 37 caracteres cada uma. Essa
medida, de origem europeia, é chamada regra dos seis segundos e é
bastante usada por empresas de legendagem de vários países. Embora
o sistema de closed caption possibilite a exibição de uma legenda em
mais de duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a medida da regra
dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o movimento de
deflexão que faz com que o espectador harmonize a leitura das
legendas com a visualização das imagens. Exibir legendas com mais de
duas linhas prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir
confortavelmente a uma produção audiovisual por completo.

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que a
velocidade de leitura de uma legenda seja compatível com a velocidade
da fala que ela traduz. De acordo com a regra dos seis segundos,
existem três velocidades que possibilitam que um espectador assista
confortavelmente a uma produção audiovisual: 145, 160 ou 180
palavras por minuto (ppm), medidas que podem ser transformadas em
caracteres por segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para
legendas, também chamado de legendista.

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 180 ppm,
deverá ser editada para que o espectador consiga mover os olhos da
legenda para a imagem confortavelmente e possa acompanhar toda a
produção audiovisual.

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas em três
formatos:

v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número de
caracteres para as duas linhas, apresentando um formato semelhante
ao de um retângulo, com as duas linhas do mesmo tamanho ou de
tamanhos próximos;

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que se
mostra maior que superior, apresentando um formato que lembra uma
pirâmide;

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha superior,
que se mostra maior que a inferior, apresentando um formato que
lembra uma pirâmide invertida.

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma
legendagem consiste na determinação dos tempos de entrada e saída
de uma legenda. Uma boa marcação de legenda acontece quando se
consegue obter o exato sincronismo entre as falas e as legendas. Essa
sincronização pode ser realizada com o auxílio de um cronômetro,
conhecido como TCR (Time Code Reader) ou por meio de software livre
de legendagem.

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com a
velocidade de leitura do espectador, permitindo que tenha tempo
suficiente de ler. Estudos mostram que uma legenda não pode durar
menos do que um segundo e não mais do que seis segundos. Aqui no
Brasil, usa-se comumente legendas com duração de até quatro
segundos.

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem apresenta
uma série de convenções lexicais, sintáticas e tipográficas. Algumas
dessas convenções se assemelham às de qualquer texto escrito e
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outras são características da legendagem:
xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao uso no

texto convencional, tais como vírgula, dois pontos, interrogação e
aspas. Outros sinais de pontuação têm uso diferente na legendagem.
Por exemplo: o ponto-final indica que não há continuação naquela
legenda; o travessão é usado em diálogos, mas sem espaço entre o
sinal e a palavra que se segue; os três pontos indicam hesitação, dentre
outros.

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são usados
como convenções na legendagem. O título da produção audiovisual e as
informações diegéticas (conjunto de elementos que caracterizam e
integram a narrativa) são legendados em letras maiúsculas. O itálico é
utilizado para legendar vozes vindas de dispositivos como computador,
TV, rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda inteira também aparece
em itálico para traduzir letras de canções ou vozes em off, ou seja,
aquelas cujo falante não pode ser visualizado em cena. Na LSE
produzida no Brasil, usa-se colchetes para informações adicionais,
indicação de falante e efeito sonoro.

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a parte
inferior da tela e fica em posição centralizada, pois assim ocupa menos
espaço e facilita a movimentação ocular do espectador para visualização
da legenda e da imagem. Em algumas situações, elas são colocadas na
parte superior da tela, geralmente quando aparecem créditos da
produção audiovisual ou quando o fundo está muito claro e pode
dificultar a visualização.

 

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser observados
também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as devidas edições
linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar imagens e legendas. As edições
linguísticas são manipulações no texto audiovisual, relacionadas à segmentação da fala
em blocos semânticos, à redução da informação textual e à explicitação de
informações sonoras, aquelas depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos
sonoros e a identificação de falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis,
p.48).

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o
legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do texto
audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros técnicos e
linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os parâmetros da LSE
(técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção das legendas e maior
aproveitamento da produção audiovisual pelo público espectador.

4.8. Confecção de legendas

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente por
métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz.

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de um
teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas com
menos toques que um teclado convencional. É considerada um método bastante
confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em legendas ocultas.
De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda em tempo real pelo
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sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na grafia das palavras.

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta vozes e
produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa não reconhece as
vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido previamente calibrada,
sendo necessário um profissional para repetir aquilo que está sendo dito.

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de
reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão das
legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode ocorrer falhas de
sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no texto.

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas
previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas
diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, as
legendas serão reproduzidas.

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das produções
para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas que permite as
etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como exemplo, pode-se citar, dentre
outros, o programa Subtitle Workshop 6.0b (SW), que é um software livre muito usado
por legendistas e por empresas legendadoras no Brasil.

4.9. Modo de exibição das legendas

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia (cinema,
TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina o formato e a
extensão das legendas e os recursos computacionais específicos que são necessários.

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser:

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real;
b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o vídeo.

 

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor
exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja capaz de
exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por exemplo, que deve ser
ligada a um computador contendo as legendas.

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença de um
profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de “lançar” cada
legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos parâmetros técnicos e
linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em programas de legendagem, mas
precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas de apresentação (slides) para que sejam
lançadas individual e manualmente.

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as
legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de mídia. O
processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de vídeo e de
legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza os arquivos e já
apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas permitem configurar a
legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte desejados.
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4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, pode ser
feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com marcações de
tempos inicial e final para ambos os modos. São eles:

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados programas que
disponham de ferramentas de edição e de ajustes de vídeo que permitam a
inserção de legendas. Após inseridas por gravação definitiva, não é possível
ao usuário espectador desabilitar a legenda no vídeo.

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as legendas são
projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do texto é branca, e podem
ser habilitadas ou não, a critério do usuário espectador, assim nas legendas
para TV.

 

4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE)

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado para
manifestações públicas da Justiça Eleitoral do Ceará, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL.

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo
pelos canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante
divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e
redes sociais do TRE-AL).

 

4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de legendas
compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.

 

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3

4.12.1. Definições

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que visa a
tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual. Trata-se
de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio de locução adicional
roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem corporal, os estados
emocionais, a ambientação e as demais informações que não poderiam ser percebidos
ou compreendidos por pessoas com deficiência visual.

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes para
este termo de referência:

 

i) audiodescrição
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recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de
imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, aplicadas com o
objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio, para ampliação
do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de
sons não contextualizados, especialmente sem o uso da visão.
ii) audiodescritor consultor

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da narração da
audiodescrição com formação técnica adequada. Convém que seja um
profissional com deficiência visual.
iii) audiodescritor narrador

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição.
iv) audiodescritor roteirista

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação técnica
adequada.
(...)

v) unidade descritiva

composição com informações para o narrador da audiodescrição. Contém o
texto a ser narrado e o seu ponto de inserção indicado com marcação, seja
time code in (tc in), time code out (tc out), ou equivalente.

 

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de
acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, tais como
maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou em caracteres
ampliados.

 

4.14.  Requisitos técnicos

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição definidas
na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão destacados os
requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica:

 

  i) Atribuições do audiodescritor

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser audiodescrito;
b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as informações

relativas à obra e pertinentes à audiodescrição;
c.  elaborar a nota introdutória;
d.  elaborar o roteiro.

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, incluindo
descrições que, por falta de tempo hábil, não possam ser fornecidas no
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decorrer do evento. As notas introdutórias devem conter:

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços
disponíveis;

b. detalhamento e complementação dos procedimentos de segurança
para situações de emergência;

c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da audiodescrição;
d.  créditos e patrocinadores;
e. características físicas dos participantes, papéis que desempenham,

vestimentas, quaisquer gestos ou maneirismos que usem
repetidamente durante o evento;

f. descrição da audiência, bem como registro de presença de autoridades,
pessoas famosas e conhecidas da comunidade;

g. definição de estilos e terminologias usados no evento.

 

4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são
introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem conter os
seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as ”deixas”, ou seja,
a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem nas instruções para a
narração da AD.

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor roteirista
sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor consultor. Como nem
sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor narrador, os elementos
descritos no parágrafo anterior são importantes para auxiliar na gravação da voz e dar
à narração o teor adequado a cada ação, cena ou momento da produção audiovisual.

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos roteiros de
audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, quem, como,
onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são incluídas as
descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), dos gestos, das
expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e demais informações
contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual possa ser amplamente
percebida e compreendida por pessoas com deficiência visual.

4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes
recomendações:

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas por
subtítulos, letreiros, avisos e títulos de crédito, priorizando os
conteúdos e inserindo essas informações no tempo de silêncio
disponível;

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, fluidez,
sintaxe objetiva, orações com sentido completo e tempo verbal no
presente do indicativo, evitando-se usar os gerundismos, regionalismos,
cacofonias, gírias, redundâncias, vícios de linguagem e palavras com
sentido dúbio;

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo com o
gênero da obra ou do evento, a faixa etária e as necessidades do
público-alvo;

d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no idioma
grafado;

e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita ao tempo
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e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita ao tempo
de silêncio disponível, podendo se sobrepor às falas somente quando
imprescindível para a compreensão da informação visual. Devem ser
respeitadas as informações trazidas pela imagem, evitando-se a
censura e o excesso de dados.

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons óbvios que
possam ser facilmente deduzidos pelo espectador com deficiência
visual.

 

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de audiodescrição,
além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá considerar os seguintes
aspectos:

 

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem seguir o
roteiro;

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a compreensão
da cena, devem ser descritos os planos, enquadramentos e movimentos da
câmera;

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da audiodescrição e
do áudio original devem estar equalizados de modo que ambos sejam
apreendidos e compreendidos pelos espectadores com deficiência visual.

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento ou
produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras pessoas
envolvidas devem considerar os seguintes requisitos:

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem deve ser
identificado primeiramente por uma característica associada a um
adjetivo ou um substantivo, seguida de sua identificação nominal. Após
a associação da característica ao nome revelado, tal personagem para a
ser identificado pelo nome.

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um personagem
deve obedecer a seguinte sequência: gênero, faixa etária, etnia, cor da
pele, estatura, compleição física, olhos, cabelos e demais características
marcantes.

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é
recomendável iniciar pelas peças maiores e pela parte superior. A fim de
facilitar a localização de um personagem por pessoas com baixa visão,
deve ser destacada uma parte da vestimenta, um acessório ou uma cor
predominante que sobressaia visualmente.

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou maneirismo de
um personagem, é recomendável que sejam utilizados verbos
descritivos.

 

4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de Alagoas:
seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, colóquios, painéis, ciclos
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de debates, audiências públicas e outros eventos que tenham a participação de público
externo e que abordem temáticas de bases acadêmicas, tais como Direito e Processo
Eleitoral, além de temas ligados à cidadania e à educação política.

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento e os
gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as
informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta,
palestrantes).

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de
cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é
audiodescrito.

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, o
audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter:

a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes e as
terminologias específicas, bem como conhecimento sobre os recursos
de tecnologia assistiva necessários e a descrição adequada das
logomarcas;

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos que
serão exibidos.

 

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e da
ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser utilizada para:

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua posição no
palco;

b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas (fotografias,
desenhos, gráficos, diagramas, tabelas e outras), complementando a
fala do palestrante;

c. descrição de vídeos;
d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que não interfira

na fala do palestrante;
e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a atenção da

plateia, chegada ou saída dos palestrantes;
f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o evento.

 

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a
audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, as suas
características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, formatos, cores
e texturas.

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as
informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas.

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros documentos
digitais disponibilizados ao público em geral, além das informações textuais, deve-se
fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, gráficos, infográficos, ícones e
logomarcas.
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4.26. Narração da audiodescrição (AD)

4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de
audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração
segundo o roteiro:

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da cena;
b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua exibição.

 

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve
considerar:

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel ao roteiro,
quanto aos pontos de inserção das unidades descritivas, bem como ao
seu conteúdo;

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, sempre
que a informação for relevante para a compreensão plena da situação,
o audiodescritor narrador deve estar preparado para eventuais
inserções de audiodescrição, referentes a ações ou falas não previstas
pelo roteiro original;

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara e a
entonação deve respeitar a dinâmica e o gênero da obra evitando
tornar-se monocórdica ou demasiadamente expressiva;

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com
predominância de personagens femininos é recomendável usar uma
voz masculina e vice-versa;

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido quando
comprovada a impossibilidade de haver um audiodescritor narrador
para executar o trabalho, sendo restrita apenas à leitura de textos
informativos (não literários ou artísticos).

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD)

 

4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações públicas
da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos,
imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal no
YouTube e redes sociais do TRE-AL.

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais);

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

 

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades especificadas
acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para
a empresa ou profissional contratado, que deverá realizar a audiodescrição por meios
compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em seus
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dispositivos móveis e computadores pessoais.

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de audiodescrição
compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual.

 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e
interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-
versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nos
seguintes tipos de evento:

 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou consecutiva,
realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo local em que ocorre o
evento e de onde fala o orador;

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de Libras,
sendo que o intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de
onde fala o orador;

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da interpretação
para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e
publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE

1

Prestação de
Serviço de
Intérpretes da
Língua
Brasileira de
Sinais (LIBRAS)
para a Língua
Portuguesa e
vice-versa, nas
modalidades
falada,
sinalizada ou
escrita, nas
formas
simultânea ou
consecutiva
e/ou simultânea
remota, ao vivo
ou ensaiada,

Horas –
base
LIBRAS

12637 402h
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gravada ou
não.

 

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada
simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, prestada
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos,
conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base deverá contemplar
a cessão de uso da imagem e da voz.

5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e feriados
será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em dias úteis
quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais de um evento
simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de semana a
CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do preposto, para eventuais
contatos.

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação da
LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada (oral/auditiva),
sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de diploma de graduação
em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por instituição de educação
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de certificado de nível
médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das opções a seguir:

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os
credenciou;

b. cursos de extensão universitária;
c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino

superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação;
d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por

organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda,
desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições
referidas no item 3.

 

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a Certificação de
Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação
de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), mediante exames nacionais realizados pelo
Ministério da Educação ou pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os
certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua
vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem,
prevista no ANEXO I, dispensando-se a remessa dessa documentação quando da
etapa de aceite da Ordem de Serviço.

5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 7º da
Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética integrante do Regimento
Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (FENEIS).

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base na norma
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técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da
Educação.

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

 

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente:

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços;
b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços;
c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços;
d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou

terno/gravata/tailleur;
g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação

do serviço, bem como responsável pelo recebimento e verificação de
funcionamento dos equipamentos e orientação aos prestadores de serviços.

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com
antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS –
Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão
obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos gravados
previamente”.

5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas poderá
ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou penalidade.

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de
Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube
e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados como tempo de
execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço
ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para gravação
prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras,
mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco)
minutos para fins de pagamento desses serviços.
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5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço
ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e
aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste
protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato.

5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com o
prestador de serviços, em caráter excepcional.

 

5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da OS –
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do profissional que
executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e voz, conforme modelo
constante do ANEXO I.

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e do
curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da assinatura
do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito
do contrato.

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 5.10.

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.

 

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá se
apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – Ordem de
Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do público, dos
palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não será computado
como hora trabalhada para efeito de contabilização do pagamento da prestação do
serviço.

5.14. Etapa 4 - Início do evento:

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não

Termo de Referência SEGEC 0886284         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 50



imputáveis à CONTRATADA.

 

5.15. Etapa 5 – Fim do evento:

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) substituído(s) no
prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do aceite da Ordem de
Serviço;

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição deverão
ser informadas pelo FISCAL;

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos da
Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação de
substituição.

 

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço

5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA com no
mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento;

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte;

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo válida a execução dos demais;

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa às horas de interpretação de libras;

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas compõem então a base de
cálculo para o pagamento;

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

 

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços
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5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência;

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com menos de
08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento de
30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, todos calculados sobre a
base de cálculo de LIBRAS;

5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
(oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento.

5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do
profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em
menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter seu
início no horário previsto, com a presença do profissional.

 

5.19. Mudança de local do evento

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 03 (três)
horas eventuais mudanças de local do evento;

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de serviços,
quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 (três) horas
previstas;

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento,
mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo.

 

5.20. Verificação dos locais dos eventos

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a
solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço.

 

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente

5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a janela de libras com a interpretação.
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5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) horas
após a confirmação do recebimento da OS.

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) horas
após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do  TRE-AL).

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado,
excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco)
minutos.

 

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

 

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da devolução do
arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º do art.
15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de
5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo
circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto.

 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA PARA SURDOS E
ENSURDECIDOS

6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda para Surdos
e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça Eleitoral do Ceará, tais
como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e
publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes sociais)

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de legendas
compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE

2

Prestação de
Serviços de Legenda
para Surdos e
Ensurdecidos (LSE),
incluindo         
profissional,
equipamentos e
softwares
necessários.

Horas 12637 64 h

 

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser produzida
à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na internet
(YouTube e/ou redes sociais).

6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma fala e a
vinculação do texto.

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o cumprimento, pela
CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, através de testes de verificação.

6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à CONTRATADA.

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário compreendido
entre 08:00h e 22:00h.

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira.

 

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente:

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços;
ii. Hora prevista para início da prestação de serviços;
iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços;
iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços;
v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços;
vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação de

serviço.

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com antecedência
mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS – Ordem de
Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer
ao disposto no item 6.25.
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6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas
poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou
penalidade.

6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão computados como tempo
de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem
legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube
e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo
5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e aceitas
pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste protocolo, estando
sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato.

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com a
CONTRATADA, em caráter excepcional.

 

6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da OS –
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 6.8. “Prestação
de serviço em eventos gravados previamente”.

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.
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6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo
(conexão remota)

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos não
presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará pelos testes
de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da solução e a
efetividade dos serviços.

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de
contabilização do pagamento da prestação do serviço.

 

6.21.  Etapa 4 – Início do evento

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento

6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA com no
mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento.

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte.

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo valida a execução dos demais.

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa as horas de Legenda.

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para
o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.
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6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência.

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com menos
de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento
de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados sobre a base de
cálculo de legenda.

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
horas, não caberá qualquer ressarcimento.

 

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2
(duas) horas após a confirmação do recebimento da OS.

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8
(oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo de
horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, serão
considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos.

 

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou da
devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos
casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão
designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do
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recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades e especificações do objeto.

 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO (AD)

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Audiodescrição em
manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de audiodescrição
compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual.

7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos
profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante do ANEXO 1, e
deverá ser preenchido a cada OS emitida.

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE

3

Prestação de
Serviços de
Audiodescrição (AD),
ao vivo/gravada, de
forma não
presencial, em
eventos, atividades
diversas e projetos
institucionais do TRE-
AL ou por ele
promovidos.

Horas 3778 64 h

 

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais alocados
no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de empresas públicas
ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de formação ou
aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos.

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a
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documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na
prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação quando
da etapa de aceite da Ordem de Serviço.

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas pausas
entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a audiodescrição
ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a informação audiodescrita
com os demais sons emitidos.

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-AL se
encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a empresa
contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos
e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e
computadores pessoais.

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário compreendido
entre 08:00 e 22:00 horas.

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira.

 

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente:

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços;
b. Hora prevista para início da prestação dos serviços;
c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços;
d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação do

serviço.

 

7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com
antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS –
Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão
obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em eventos gravados
previamente”.

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas
poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou
penalidade.

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados como tempo de
execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.
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7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem
audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no
mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços;

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e
aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste protocolo,
estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato;

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com a
CONTRATADA, em caráter excepcional.

 

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço

7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do profissional que
executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, conforme modelo constante do
ANEXO 1.

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e do curriculum do
profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – Ordem de Serviço
anteriormente aberta, no âmbito do contrato.

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8.

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.
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7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao
vivo (conexão remota)

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em
eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se
responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito
funcionamento da solução e a efetividade dos serviços.

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de
contabilização do pagamento da prestação do serviço.

 

7.14.  Etapa 4 – Início do evento

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

7.15. Etapa 5 – Fim do evento

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no mínimo 8
(oito) horas de antecedência do início do evento.

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte.

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo valida a execução dos demais.

7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa as horas de Audiodescrição.

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para
o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer tipo de ressarcimento.

 

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços
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7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência.

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com menos
de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento de 50%
(cinquenta por cento) dos valores de locação de equipamentos e 30% (trinta por cento)
dos valores do profissional de audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo
de audiodescrição.

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
horas, não caberá qualquer ressarcimento.

 

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente

 

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo
de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo audiodescrito
deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) horas após o aceite da OS
para divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado,
excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco)
minutos.

 

7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou da
devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos
casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão
designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do
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recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades e especificações do objeto.

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente.

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas
neste Termo de Referência.

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens
deste Termo de Referência.

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para
efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que
tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato,
bem como atender às solicitações da CONTRATANTE.

8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela
contratante.

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação
exigida aos profissionais para prestação dos serviços.

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e
previdenciárias advindas da prestação dos serviços.

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos
estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos.

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus
empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de Referência e
anexos.

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horário por parte de seus funcionários.

8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência,
atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o
retorno à escala de serviço, mesmo que para substituições temporárias de seus
funcionários.

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área
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de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no
contrato.

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus
empregados nesse sentido.

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia
autorização da administração do TRE/AL.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a
notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada.

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da
CONTRATADA para execução dos serviços.

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não
justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área,
a seu critério, julgar inconveniente.

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e
condições estabelecidos neste Termo de Referência.

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema.

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação
dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências
contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de
Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA
mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas
na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto
os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais), que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura.
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10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo
gestor do contrato.

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a declaração
prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012,
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor
dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º
1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012.

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de planilha
discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar a
análise e atestação por parte do gestor do contrato.

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será
devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no
prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de
nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato.

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação,
for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa
da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja ressarcido
dos prejuízos causados.

11. DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação posterior,
ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade
competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à
Administração e das cabíveis combinações legais.

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades,
garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem prejuízo de eventual
pagamento proporcional ao serviço prestado:

a.  Advertência, por escrito;
b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência;
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do
art.7º da citada lei.

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
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nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.
 

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato.

11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato ou recusa
injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das outras
sanções previstas em lei.

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por cento)
sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de descumprimento dos
prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de Execução dos Serviços, limitado
ao percentual máximo de 5%.

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo
gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s)
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no
prazo de 05(cinco) dias úteis.

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas.

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 13.2 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 13.3 e 13.4, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções
serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93.

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da
multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a
fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL.

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada
GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de
inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo
da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice
que por ventura venha a substituí-lo.

12. DA VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos
períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o
interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/1993.

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO
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13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem,
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) fiscal(is) da
execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - SEGECo, de
acordo com as seguintes disposições:

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço,
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução
estipulados neste Termo de Referência.

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto
de Azevedo.

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – Legenda
e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS.

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado;

v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que
defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for
o caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de
outro mecanismo por ela elaborado;

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos
servidores responsáveis pela fiscalização.

 

14. ANEXOS:

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
IV.  MAPA DE RISCOS

Maceió, 1º de maio de 2021

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

14. ANEXOS 
 
 
 

ANEXO I - MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 
 
 
 

AUTORIZADOR(A)  

Nome:   Profissão: 

CPF: RG:   

Telefones: Endereço: E-mail: Whatsapp: 
 

AUTORIZADO 
TRE-AL 
Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol 
Maceió - Alagoas 
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 

 
Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo 
assinado, autoriza, expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou 
em partes, para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, 
visando à exibição e reexibição em qualquer mídia existente ou que vier a existir, em todo o 
território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, seja qual for o processo de 
transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO. 

 
O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua 
conveniência, que dele farão uso na mesma extensão permitida por este instrumento. 

 
A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como seus 
parceiros citados, de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que título for sendo 
concedida em caráter irrevogável e irretratável, para nada reclamar em juízo ou 
extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e por seus herdeiros. 

 

 
Macieó,   de de 2021. 

 
 
 

Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A) 
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 
Empresa: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Edital: 

Prazo de validade da proposta: 
 

Item 
 

Objeto 
 

Un. 
Quant. 

Estimada 
por ano 

Custo 
unitári 
o (R$/ 
hora) 

Custo 
Total 
(R$) 

 Prestação de Serviço de Intérpretes da 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para a Língua Portuguesa e vice-versa, 

nas modalidades falada, sinalizada ou 

escrita, nas formas simultânea ou 

consecutiva e/ou simultânea remota, ao 

vivo ou ensaiada, gravada ou não, 

conforme itens 5 e 5.1, deste Termo 

de Referência. 

 
 
 

Hora-base 

(*) 

 
 
 
 

402 

  

 Prestação de Serviços de Legenda para 

Surdos e Ensurdecidos (LSE), incluindo 

profissional, equipamentos e softwares 

necessários, conforme itens 6.3 e 
7.4 deste Termo de Referência. 

 
 

hora 

 
 

64 

  

 Prestação de Serviços de 

Audiodescrição (AD), ao vivo/gravada, 

de forma não presencial, em eventos, 

atividades diversas e projetos 

institucionais do TRE-AL ou por ele 

promovidos, conforme itens 6.3 e 7.4, 
deste Termo de Referência. 

 
 
 

hora 

 
 
 

64 

  

 
Total 

  

(*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea 

remota, ao vivo ou gravada, prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, conforme 

preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 

 
Assinatura do representante legal 

Data 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR 
 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017). 

 
Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará o 

indicador descrito nos quadros abaixo: 

 

INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme descrito no 

Termo de Referência, verificando a execução integral e qualidade 

dos serviços. 

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente 

Instrumento de 
medição 

 
Conferência da tradução durante as  sessões colegiadas do TRE/AL e 

nos seus eventos com público externo. 

Forma de 
acompanhamento 

 
Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários dos serviços 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada as atividades realizadas e descontado conforme 

tabela. 

Início de Vigência Conforme Contrato. 

 

 

 
Faixas de ajuste no 
pagamento 

1) 95% até 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do 

valor mensal; 

2) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do 

valor mensal; 

3) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 95% do 

valor mensal; 

4) abaixo de 60% das atividades realizadas com qualidade: 90% do 

valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10% sobre o 

valor mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS) 

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos serviços, vedada a ausência de 

colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no 

caso de faltas. 

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente. 

Instrumento de 
medição 

 
Controle realizado por apresentação, validada e certificada pela 

fiscalização. 

Forma de 
acompanhamento 

 
Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de ponto. 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

 
Faixas de ajuste no 
pagamento 

1) 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal; 

2) 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor mensal; 

3) Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do valor mensal; 

4) Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as 

partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam 

devidamente formalizadas através de Termo Aditivo de Contrato. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS 
Equipe de Planejamento da Contratação de Empresa Especializada em Serviços Tradutor e 
Intérprete de Libras 

 
ANEXO IV  DO TERMO DE REFERÊNCIA 

MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação:  
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a interpretação da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 201/2021 (0884276) 

FASE DE ANÁLISE: 
( x )  Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta 
de contrato 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 
Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 

Ação Preventiva Responsável 
Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 
Seção de Licitação 
verifica a divergência e solicita 
justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Não atendimento ao princípio da publicidade; 
 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD  gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 
solicitando justificativa e providências 
cabíveis. 

SAD 

 
 

RISCO 3 
Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
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Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 
portaria de designação dos fiscais do 
contrato e respectivos substitutos. 

SAD 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 
Descumprimento dos ditames das  Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos 
serviços e informa o gestor do contrato 
através do relatório técnico de 
fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 
contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 1º de maio de 2021. 

 

Lindineide Oliveira Cardoso 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.”

 

1. OBJETO

 

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

 

2. JUSTIFICATIVA

 

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) promoverão
importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. Tratam-se de recursos
de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o acesso irrestrito das pessoas
com deficiências sensoriais nas manifestações públicas realizadas, promovidas ou
apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado de Alagoas, incluindo sessões de julgamento,
eventos com público externo, presenciais ou não, vídeos e demais publicações
institucionais veiculados nas redes sociais e no site do Tribunal.

 

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e
aos demais normativos vigentes que regem a matéria.

 

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 22 de
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junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de medidas
voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, merecendo
destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir:

XIII – utilização de intérprete de Linguagem
Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e
comunicação em linguagem acessível em todas as
manifestações públicas, dentre elas propagandas,
pronunciamentos oficiais, vídeos educativos, eventos
e reuniões.
 

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e práticas
referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais verifica o
cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário do Ranking da
Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões:

 

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem brasileira de
sinais em manifestações públicas?

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos,
eventos, sessões de julgamento e demais reuniões.

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em manifestações
públicas?

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em
manifestações públicas?

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

 

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030:

 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos
países e entre eles.
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e
construir instituições eficazes, responsáveis e
inclusivas em todos os níveis.

3.  CONCEITOS ADOTADOS

 

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe
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destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e
reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir:

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida;

3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços
a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social;

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classificadas em:

(...)
barreiras nas comunicações e na informação:
qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que dificulte ou impossibilite a
expressão ou o recebimento de mensagens e de
informações por intermédio de sistemas de
comunicação e de tecnologia da informação;
 barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos
que impeçam ou prejudiquem a participação social
da pessoa com deficiência em igualdade de
condições e oportunidades com as demais pessoas;
 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou
impedem o acesso da pessoa com deficiência às
tecnologias;

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral,
os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e
das comunicações;

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em
cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer,
em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos
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e liberdades fundamentais.

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por um, ou
mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, tato); inclui a
deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a surdocegueira, a deficiência tátil e a
múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 15599:2008).

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se pretende
contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a surdez, e as
deficiências visuais.

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº
10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa com
deficiência auditiva:

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência
auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. Assim, se
tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma conversa pela leitura
orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme ou vídeo e de ler. Porém, é o
domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência em sua comunicação efetiva com
outros surdos e mesmo com ouvintes que tenham conhecimento de LIBRAS.

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais estão
definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016:

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica;

b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica ou somatório da medida do campo visual em ambos os olhos
igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores.

 

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma melhor
definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi dividido em três
itens:

 

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais
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(LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas manifestações públicas:
sessões de julgamento, eventos e reuniões com a participação de público
externo, pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais, vídeos e
publicações na internet: site do TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais;

 

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a ser
contratado para as seguintes manifestações públicas: propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações no
site do TRE-AL na internet, canal no YouTube e redes sociais;

 

ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes manifestações
públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e
estáticas, e demais publicações no site do TRE- AL na internet, canal no
YouTube e redes sociais.

 

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras -
Item 1

4.2.1. Definições

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a define
como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS é uma
língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que constitui o
sistema linguística de comunidades surdas do Brasil.

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a
Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada
(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de acessibilidade
comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência auditiva, surdos e
ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e situações sonoras em eventos
presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser realizada nas seguintes modalidades:

a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou
consecutiva, realizada com a presença do intérprete de LIBRAS no
mesmo local em que ocorre o evento e de onde fala o orador;

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-
AL na internet (YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de
LIBRAS, sendo que o intérprete se encontra em local diverso da
realização do evento ou de onde fala o orador;

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da
interpretação em LIBRAS para transmissão posterior, em espaço ou
janela de LIBRAS, mediante divulgação e publicação na internet: site,
canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL.
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4.3. Requisitos técnicos

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar
posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, devendo-se
observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem como entre a cor de
sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de
mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes como estampas,
formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa
na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura deverá usar blusa na cor cinza.

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em espaço
ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a seguir, extraídos do
Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria do Audiovisual do Ministério da
Cultura, que está conforme com a norma técnica ABNT NBR 15290:2016:

 

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com
equipamento adequado.

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o espaço/janela de
libras são:

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve ser no
mínimo metade da altura da tela do televisor ou de outro
dispositivo;

Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela deve
ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela do televisor ou
de outro dispositivo;

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte deve estar
localizado de modo a não ser encoberto por imagens ou pela tarja
preta da legenda oculta.

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da tela e não
deve ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. No caso de
videoconferências gravadas ao vivo, o intérprete de Libras poderá se
apresentar na janela de Libras convencional ou em espaço fixado no mosaico
com os demais participantes do evento audiovisual.

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de iluminação
para o intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro no topo da cabeça
para eliminar todas as sombras no tecido ao fundo ou no intérprete.

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou verde,
em tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma keyer, porque
essa técnica possibilita o apagamento completo do fundo no vídeo de forma
digital, e viabiliza a inserção também digital de qualquer imagem para
preenchimento, caso necessário.

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de mangas
curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes como
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estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete de pele
clara deverá usar blusa na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura
usar blusa na cor cinza.

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado enquadramento da
imagem do intérprete na janela de libras, a posição da câmera deve
considerar as medidas a seguir:

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 10 e 15
cm acima da cabeça do intérprete;

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete;
c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre os

cotovelos do intérprete, posicionando-se às mãos em frente ao peito
até que as pontas dos dedos médios se toquem. Dependendo da
necessidade, o espaço de sinalização pode ser acrescido de até mais 10
cm para cada lado a partir dos cotovelos.

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida com
cortes das mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de Libras.

 

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo principal
por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica de sobreposição
de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP).

 

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (TILS)

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 2º da Lei nº
12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

 

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua
Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação profissional
formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de graduação em curso
de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição de educação superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de certificado de nível médio que
demonstre ter realizado pelo menos uma das opções a seguir:

 

a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os
credenciou;

b. cursos de extensão universitária;
c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino

superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação;
d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por

organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde
que o certificado seja convalidado por uma das instituições referidas no item
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3.

 

4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a Certificação
de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), mediante exames nacionais
realizados pelo Ministério da Educação ou pelo Instituto Nacional de Educação de
Surdos – INES.

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja prestado
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, para
assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais deverá ser previamente
exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem.

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos estabelecidos no
art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, bem como no Código de Ética
integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS):

 

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico,
zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa
humana e à cultura do surdo e, em especial:

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da
informação recebida;

II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo
religioso, idade, sexo ou orientação sexual ou gênero;

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber
traduzir;

IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que
frequentar por causa do exercício profissional;

V.  pela solidariedade e consciência de que o direito de
expressão é um direito social, independentemente da
condição social e econômica daqueles que dele necessitem;

VI.  pelo conhecimento das especificidades da comunidade
surda.

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua Brasileira
de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como
sessões de julgamento, eventos e reuniões com a participação de público externo,
pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet:
site do TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais.

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou
consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo
local em que ocorre o evento e de onde fala o orador;

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
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simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de Libras, sendo
que o intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de
onde fala o orador;

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da
interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras,
mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL.

 

4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE)
– Item 2

4.4.1. Definições

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma
produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas línguas
orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. Por ser
voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a identificação de
personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que necessário. (Guia de
Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16).

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada inclui,
além das falas dos personagens em cena, informações e falas de personagens em off
(fora de cena) e a transcrição de sons não literais, desapercebidos sem o uso da
audição.

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição para
texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais informações
que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas surdas ou com
deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na LSE para que surdos e
ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, sempre que na produção
audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes em cena ou fora dela.

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção instantânea
reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, ou gravado
previamente para reprodução posterior.

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas descritivas para
televisão denominado closed caption (CC), também conhecido em português como
“legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na fonte branca sobre o fundo
preto padrão.

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por estenotipia,
reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar o mais rápido
possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto.

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios

4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem
parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados.
Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções
Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 15290:2016.
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4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia de
Produções Audiovisuais Acessíveis:

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no
máximo duas linhas com, no máximo, 37 caracteres cada uma. Essa
medida, de origem europeia, é chamada regra dos seis segundos e é
bastante usada por empresas de legendagem de vários países. Embora
o sistema de closed caption possibilite a exibição de uma legenda em
mais de duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a medida da regra
dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o movimento de
deflexão que faz com que o espectador harmonize a leitura das
legendas com a visualização das imagens. Exibir legendas com mais de
duas linhas prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir
confortavelmente a uma produção audiovisual por completo.

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que a
velocidade de leitura de uma legenda seja compatível com a velocidade
da fala que ela traduz. De acordo com a regra dos seis segundos,
existem três velocidades que possibilitam que um espectador assista
confortavelmente a uma produção audiovisual: 145, 160 ou 180
palavras por minuto (ppm), medidas que podem ser transformadas em
caracteres por segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para
legendas, também chamado de legendista.

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 180 ppm,
deverá ser editada para que o espectador consiga mover os olhos da
legenda para a imagem confortavelmente e possa acompanhar toda a
produção audiovisual.

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas em três
formatos:

v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número de
caracteres para as duas linhas, apresentando um formato semelhante
ao de um retângulo, com as duas linhas do mesmo tamanho ou de
tamanhos próximos;

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que se
mostra maior que superior, apresentando um formato que lembra uma
pirâmide;

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha superior,
que se mostra maior que a inferior, apresentando um formato que
lembra uma pirâmide invertida.

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma
legendagem consiste na determinação dos tempos de entrada e saída
de uma legenda. Uma boa marcação de legenda acontece quando se
consegue obter o exato sincronismo entre as falas e as legendas. Essa
sincronização pode ser realizada com o auxílio de um cronômetro,
conhecido como TCR (Time Code Reader) ou por meio de software livre
de legendagem.

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com a
velocidade de leitura do espectador, permitindo que tenha tempo
suficiente de ler. Estudos mostram que uma legenda não pode durar
menos do que um segundo e não mais do que seis segundos. Aqui no
Brasil, usa-se comumente legendas com duração de até quatro
segundos.

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem apresenta
uma série de convenções lexicais, sintáticas e tipográficas. Algumas
dessas convenções se assemelham às de qualquer texto escrito e
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outras são características da legendagem:
xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao uso no

texto convencional, tais como vírgula, dois pontos, interrogação e
aspas. Outros sinais de pontuação têm uso diferente na legendagem.
Por exemplo: o ponto-final indica que não há continuação naquela
legenda; o travessão é usado em diálogos, mas sem espaço entre o
sinal e a palavra que se segue; os três pontos indicam hesitação, dentre
outros.

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são usados
como convenções na legendagem. O título da produção audiovisual e as
informações diegéticas (conjunto de elementos que caracterizam e
integram a narrativa) são legendados em letras maiúsculas. O itálico é
utilizado para legendar vozes vindas de dispositivos como computador,
TV, rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda inteira também aparece
em itálico para traduzir letras de canções ou vozes em off, ou seja,
aquelas cujo falante não pode ser visualizado em cena. Na LSE
produzida no Brasil, usa-se colchetes para informações adicionais,
indicação de falante e efeito sonoro.

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a parte
inferior da tela e fica em posição centralizada, pois assim ocupa menos
espaço e facilita a movimentação ocular do espectador para visualização
da legenda e da imagem. Em algumas situações, elas são colocadas na
parte superior da tela, geralmente quando aparecem créditos da
produção audiovisual ou quando o fundo está muito claro e pode
dificultar a visualização.

 

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser observados
também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as devidas edições
linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar imagens e legendas. As edições
linguísticas são manipulações no texto audiovisual, relacionadas à segmentação da fala
em blocos semânticos, à redução da informação textual e à explicitação de
informações sonoras, aquelas depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos
sonoros e a identificação de falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis,
p.48).

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o
legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do texto
audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros técnicos e
linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os parâmetros da LSE
(técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção das legendas e maior
aproveitamento da produção audiovisual pelo público espectador.

4.8. Confecção de legendas

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente por
métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz.

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de um
teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas com
menos toques que um teclado convencional. É considerada um método bastante
confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em legendas ocultas.
De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda em tempo real pelo
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sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na grafia das palavras.

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta vozes e
produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa não reconhece as
vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido previamente calibrada,
sendo necessário um profissional para repetir aquilo que está sendo dito.

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de
reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão das
legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode ocorrer falhas de
sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no texto.

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas
previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas
diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, as
legendas serão reproduzidas.

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das produções
para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas que permite as
etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como exemplo, pode-se citar, dentre
outros, o programa Subtitle Workshop 6.0b (SW), que é um software livre muito usado
por legendistas e por empresas legendadoras no Brasil.

4.9. Modo de exibição das legendas

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia (cinema,
TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina o formato e a
extensão das legendas e os recursos computacionais específicos que são necessários.

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser:

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real;
b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o vídeo.

 

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor
exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja capaz de
exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por exemplo, que deve ser
ligada a um computador contendo as legendas.

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença de um
profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de “lançar” cada
legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos parâmetros técnicos e
linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em programas de legendagem, mas
precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas de apresentação (slides) para que sejam
lançadas individual e manualmente.

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as
legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de mídia. O
processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de vídeo e de
legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza os arquivos e já
apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas permitem configurar a
legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte desejados.
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4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, pode ser
feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com marcações de
tempos inicial e final para ambos os modos. São eles:

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados programas que
disponham de ferramentas de edição e de ajustes de vídeo que permitam a
inserção de legendas. Após inseridas por gravação definitiva, não é possível
ao usuário espectador desabilitar a legenda no vídeo.

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as legendas são
projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do texto é branca, e podem
ser habilitadas ou não, a critério do usuário espectador, assim nas legendas
para TV.

 

4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE)

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado para
manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL.

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo
pelos canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante
divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e
redes sociais do TRE-AL).

 

4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de legendas
compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.

 

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3

4.12.1. Definições

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que visa a
tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual. Trata-se
de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio de locução adicional
roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem corporal, os estados
emocionais, a ambientação e as demais informações que não poderiam ser percebidos
ou compreendidos por pessoas com deficiência visual.

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes para
este termo de referência:

 

i) audiodescrição
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recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de
imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, aplicadas com o
objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio, para ampliação
do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de
sons não contextualizados, especialmente sem o uso da visão.
ii) audiodescritor consultor

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da narração da
audiodescrição com formação técnica adequada. Convém que seja um
profissional com deficiência visual.
iii) audiodescritor narrador

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição.
iv) audiodescritor roteirista

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação técnica
adequada.
(...)

v) unidade descritiva

composição com informações para o narrador da audiodescrição. Contém o
texto a ser narrado e o seu ponto de inserção indicado com marcação, seja
time code in (tc in), time code out (tc out), ou equivalente.

 

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de
acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, tais como
maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou em caracteres
ampliados.

 

4.14.  Requisitos técnicos

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição definidas
na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão destacados os
requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica:

 

  i) Atribuições do audiodescritor

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser audiodescrito;
b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as informações

relativas à obra e pertinentes à audiodescrição;
c.  elaborar a nota introdutória;
d.  elaborar o roteiro.

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, incluindo
descrições que, por falta de tempo hábil, não possam ser fornecidas no
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decorrer do evento. As notas introdutórias devem conter:

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços
disponíveis;

b. detalhamento e complementação dos procedimentos de segurança
para situações de emergência;

c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da audiodescrição;
d.  créditos e patrocinadores;
e. características físicas dos participantes, papéis que desempenham,

vestimentas, quaisquer gestos ou maneirismos que usem
repetidamente durante o evento;

f. descrição da audiência, bem como registro de presença de autoridades,
pessoas famosas e conhecidas da comunidade;

g. definição de estilos e terminologias usados no evento.

 

4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são
introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem conter os
seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as ”deixas”, ou seja,
a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem nas instruções para a
narração da AD.

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor roteirista
sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor consultor. Como nem
sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor narrador, os elementos
descritos no parágrafo anterior são importantes para auxiliar na gravação da voz e dar
à narração o teor adequado a cada ação, cena ou momento da produção audiovisual.

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos roteiros de
audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, quem, como,
onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são incluídas as
descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), dos gestos, das
expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e demais informações
contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual possa ser amplamente
percebida e compreendida por pessoas com deficiência visual.

4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes
recomendações:

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas por
subtítulos, letreiros, avisos e títulos de crédito, priorizando os
conteúdos e inserindo essas informações no tempo de silêncio
disponível;

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, fluidez,
sintaxe objetiva, orações com sentido completo e tempo verbal no
presente do indicativo, evitando-se usar os gerundismos, regionalismos,
cacofonias, gírias, redundâncias, vícios de linguagem e palavras com
sentido dúbio;

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo com o
gênero da obra ou do evento, a faixa etária e as necessidades do
público-alvo;

d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no idioma
grafado;

e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita ao tempo
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e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita ao tempo
de silêncio disponível, podendo se sobrepor às falas somente quando
imprescindível para a compreensão da informação visual. Devem ser
respeitadas as informações trazidas pela imagem, evitando-se a
censura e o excesso de dados.

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons óbvios que
possam ser facilmente deduzidos pelo espectador com deficiência
visual.

 

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de audiodescrição,
além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá considerar os seguintes
aspectos:

 

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem seguir o
roteiro;

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a compreensão
da cena, devem ser descritos os planos, enquadramentos e movimentos da
câmera;

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da audiodescrição e
do áudio original devem estar equalizados de modo que ambos sejam
apreendidos e compreendidos pelos espectadores com deficiência visual.

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento ou
produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras pessoas
envolvidas devem considerar os seguintes requisitos:

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem deve ser
identificado primeiramente por uma característica associada a um
adjetivo ou um substantivo, seguida de sua identificação nominal. Após
a associação da característica ao nome revelado, tal personagem para a
ser identificado pelo nome.

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um personagem
deve obedecer a seguinte sequência: gênero, faixa etária, etnia, cor da
pele, estatura, compleição física, olhos, cabelos e demais características
marcantes.

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é
recomendável iniciar pelas peças maiores e pela parte superior. A fim de
facilitar a localização de um personagem por pessoas com baixa visão,
deve ser destacada uma parte da vestimenta, um acessório ou uma cor
predominante que sobressaia visualmente.

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou maneirismo de
um personagem, é recomendável que sejam utilizados verbos
descritivos.

 

4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de Alagoas:
seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, colóquios, painéis, ciclos
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de debates, audiências públicas e outros eventos que tenham a participação de público
externo e que abordem temáticas de bases acadêmicas, tais como Direito e Processo
Eleitoral, além de temas ligados à cidadania e à educação política.

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento e os
gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as
informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta,
palestrantes).

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de
cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é
audiodescrito.

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, o
audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter:

a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes e as
terminologias específicas, bem como conhecimento sobre os recursos
de tecnologia assistiva necessários e a descrição adequada das
logomarcas;

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos que
serão exibidos.

 

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e da
ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser utilizada para:

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua posição no
palco;

b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas (fotografias,
desenhos, gráficos, diagramas, tabelas e outras), complementando a
fala do palestrante;

c. descrição de vídeos;
d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que não interfira

na fala do palestrante;
e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a atenção da

plateia, chegada ou saída dos palestrantes;
f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o evento.

 

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a
audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, as suas
características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, formatos, cores
e texturas.

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as
informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas.

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros documentos
digitais disponibilizados ao público em geral, além das informações textuais, deve-se
fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, gráficos, infográficos, ícones e
logomarcas.
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4.26. Narração da audiodescrição (AD)

4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de
audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração
segundo o roteiro:

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da cena;
b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua exibição.

 

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve
considerar:

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel ao roteiro,
quanto aos pontos de inserção das unidades descritivas, bem como ao
seu conteúdo;

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, sempre
que a informação for relevante para a compreensão plena da situação,
o audiodescritor narrador deve estar preparado para eventuais
inserções de audiodescrição, referentes a ações ou falas não previstas
pelo roteiro original;

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara e a
entonação deve respeitar a dinâmica e o gênero da obra evitando
tornar-se monocórdica ou demasiadamente expressiva;

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com
predominância de personagens femininos é recomendável usar uma
voz masculina e vice-versa;

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido quando
comprovada a impossibilidade de haver um audiodescritor narrador
para executar o trabalho, sendo restrita apenas à leitura de textos
informativos (não literários ou artísticos).

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD)

 

4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações públicas
da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos,
imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal no
YouTube e redes sociais do TRE-AL.

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais);

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

 

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades especificadas
acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para
a empresa ou profissional contratado, que deverá realizar a audiodescrição por meios
compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em seus
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dispositivos móveis e computadores pessoais.

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de audiodescrição
compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual.

 

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e
interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-
versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nos
seguintes tipos de evento:

 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou consecutiva,
realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo local em que ocorre o
evento e de onde fala o orador;

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de Libras,
sendo que o intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de
onde fala o orador;

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da interpretação
para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e
publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE

1

Prestação de
Serviço de
Intérpretes da
Língua
Brasileira de
Sinais (LIBRAS)
para a Língua
Portuguesa e
vice-versa, nas
modalidades
falada,
sinalizada ou
escrita, nas
formas
simultânea ou
consecutiva
e/ou simultânea
remota, ao vivo
ou ensaiada,

Horas –
base
LIBRAS

12637 402h
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gravada ou
não.

 

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada
simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, prestada
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos,
conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base deverá contemplar
a cessão de uso da imagem e da voz.

5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e feriados
será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em dias úteis
quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais de um evento
simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de semana a
CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do preposto, para eventuais
contatos.

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação da
LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada (oral/auditiva),
sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de diploma de graduação
em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por instituição de educação
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de certificado de nível
médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das opções a seguir:

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os
credenciou;

b. cursos de extensão universitária;
c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino

superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação;
d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por

organizações da sociedade civil representativas da comunidade surda,
desde que o certificado seja convalidado por uma das instituições
referidas no item 3.

 

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a Certificação de
Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação
de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), mediante exames nacionais realizados pelo
Ministério da Educação ou pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os
certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua
vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem,
prevista no ANEXO I, dispensando-se a remessa dessa documentação quando da
etapa de aceite da Ordem de Serviço.

5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 7º da
Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética integrante do Regimento
Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (FENEIS).

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base na norma
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técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da
Educação.

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

 

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente:

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços;
b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços;
c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços;
d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou

terno/gravata/tailleur;
g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação

do serviço, bem como responsável pelo recebimento e verificação de
funcionamento dos equipamentos e orientação aos prestadores de serviços.

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com
antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS –
Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão
obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos gravados
previamente”.

5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas poderá
ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou penalidade.

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de
Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube
e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados como tempo de
execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço
ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para gravação
prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras,
mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco)
minutos para fins de pagamento desses serviços.
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5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço
ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e
aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste
protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato.

5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com o
prestador de serviços, em caráter excepcional.

 

5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da OS –
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do profissional que
executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e voz, conforme modelo
constante do ANEXO I.

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e do
curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da assinatura
do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito
do contrato.

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 5.10.

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.

 

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá se
apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – Ordem de
Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do público, dos
palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não será computado
como hora trabalhada para efeito de contabilização do pagamento da prestação do
serviço.

5.14. Etapa 4 - Início do evento:

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
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imputáveis à CONTRATADA.

 

5.15. Etapa 5 – Fim do evento:

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) substituído(s) no
prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do aceite da Ordem de
Serviço;

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição deverão
ser informadas pelo FISCAL;

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos da
Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação de
substituição.

 

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço

5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA com no
mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento;

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte;

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo válida a execução dos demais;

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa às horas de interpretação de libras;

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas compõem então a base de
cálculo para o pagamento;

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

 

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços
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5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência;

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com menos de
08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento de
30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, todos calculados sobre a
base de cálculo de LIBRAS;

5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
(oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento.

5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do
profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em
menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter seu
início no horário previsto, com a presença do profissional.

 

5.19. Mudança de local do evento

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 03 (três)
horas eventuais mudanças de local do evento;

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de serviços,
quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 (três) horas
previstas;

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento,
mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo.

 

5.20. Verificação dos locais dos eventos

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a
solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço.

 

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente

5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a janela de libras com a interpretação.
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5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) horas
após a confirmação do recebimento da OS.

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) horas
após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do  TRE-AL).

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado,
excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco)
minutos.

 

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

 

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da devolução do
arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º do art.
15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de
5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo
circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto.

 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA PARA SURDOS E
ENSURDECIDOS

6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda para Surdos
e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais
como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e
publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes sociais)

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de legendas
compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE

2

Prestação de
Serviços de Legenda
para Surdos e
Ensurdecidos (LSE),
incluindo         
profissional,
equipamentos e
softwares
necessários.

Horas 12637 64 h

 

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser produzida
à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na internet
(YouTube e/ou redes sociais).

6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma fala e a
vinculação do texto.

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o cumprimento, pela
CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, através de testes de verificação.

6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à CONTRATADA.

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário compreendido
entre 08:00h e 22:00h.

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira.

 

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente:

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços;
ii. Hora prevista para início da prestação de serviços;
iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços;
iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços;
v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços;
vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação de

serviço.

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com antecedência
mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS – Ordem de
Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer
ao disposto no item 6.25.
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6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas
poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou
penalidade.

6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão computados como tempo
de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem
legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube
e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo
5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e aceitas
pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste protocolo, estando
sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato.

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com a
CONTRATADA, em caráter excepcional.

 

6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da OS –
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 6.8. “Prestação
de serviço em eventos gravados previamente”.

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.
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6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo
(conexão remota)

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos não
presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará pelos testes
de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da solução e a
efetividade dos serviços.

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de
contabilização do pagamento da prestação do serviço.

 

6.21.  Etapa 4 – Início do evento

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento

6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA com no
mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento.

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte.

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo valida a execução dos demais.

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa as horas de Legenda.

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para
o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.
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6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência.

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com menos
de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento
de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados sobre a base de
cálculo de legenda.

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
horas, não caberá qualquer ressarcimento.

 

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2
(duas) horas após a confirmação do recebimento da OS.

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8
(oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo de
horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, serão
considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos.

 

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou da
devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos
casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão
designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do
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recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades e especificações do objeto.

 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO (AD)

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Audiodescrição em
manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de audiodescrição
compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual.

7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos
profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante do ANEXO 1, e
deverá ser preenchido a cada OS emitida.

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE

3

Prestação de
Serviços de
Audiodescrição (AD),
ao vivo/gravada, de
forma não
presencial, em
eventos, atividades
diversas e projetos
institucionais do TRE-
AL ou por ele
promovidos.

Horas 3778 64 h

 

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais alocados
no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de empresas públicas
ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de formação ou
aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos.

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a
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documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na
prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação quando
da etapa de aceite da Ordem de Serviço.

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas pausas
entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a audiodescrição
ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a informação audiodescrita
com os demais sons emitidos.

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-AL se
encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a empresa
contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos
e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e
computadores pessoais.

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário compreendido
entre 08:00 e 22:00 horas.

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira.

 

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente:

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços;
b. Hora prevista para início da prestação dos serviços;
c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços;
d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação do

serviço.

 

7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com
antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS –
Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão
obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em eventos gravados
previamente”.

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas
poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou
penalidade.

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados como tempo de
execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.
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7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem
audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no
mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços;

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e
aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste protocolo,
estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato;

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com a
CONTRATADA, em caráter excepcional.

 

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço

7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do profissional que
executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, conforme modelo constante do
ANEXO 1.

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e do curriculum do
profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – Ordem de Serviço
anteriormente aberta, no âmbito do contrato.

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8.

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.
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7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao
vivo (conexão remota)

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em
eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se
responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito
funcionamento da solução e a efetividade dos serviços.

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de
contabilização do pagamento da prestação do serviço.

 

7.14.  Etapa 4 – Início do evento

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

7.15. Etapa 5 – Fim do evento

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no mínimo 8
(oito) horas de antecedência do início do evento.

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte.

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo valida a execução dos demais.

7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa as horas de Audiodescrição.

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para
o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer tipo de ressarcimento.

 

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços
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7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência.

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com menos
de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento de 50%
(cinquenta por cento) dos valores de locação de equipamentos e 30% (trinta por cento)
dos valores do profissional de audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo
de audiodescrição.

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
horas, não caberá qualquer ressarcimento.

 

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente

 

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo
de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo audiodescrito
deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) horas após o aceite da OS
para divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado,
excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco)
minutos.

 

7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou da
devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos
casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão
designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do
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recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades e especificações do objeto.

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente.

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas
neste Termo de Referência.

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens
deste Termo de Referência.

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para
efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que
tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato,
bem como atender às solicitações da CONTRATANTE.

8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela
contratante.

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação
exigida aos profissionais para prestação dos serviços.

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e
previdenciárias advindas da prestação dos serviços.

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos
estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos.

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus
empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de Referência e
anexos.

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horário por parte de seus funcionários.

8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência,
atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o
retorno à escala de serviço, mesmo que para substituições temporárias de seus
funcionários.

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área
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de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no
contrato.

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus
empregados nesse sentido.

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia
autorização da administração do TRE/AL.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a
notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada.

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da
CONTRATADA para execução dos serviços.

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não
justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área,
a seu critério, julgar inconveniente.

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e
condições estabelecidos neste Termo de Referência.

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema.

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação
dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências
contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de
Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA
mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas
na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto
os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais), que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura.
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10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo
gestor do contrato.

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a declaração
prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012,
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor
dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º
1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012.

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de planilha
discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar a
análise e atestação por parte do gestor do contrato.

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será
devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no
prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de
nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato.

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação,
for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa
da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja ressarcido
dos prejuízos causados.

11. DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação posterior,
ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade
competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à
Administração e das cabíveis combinações legais.

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades,
garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem prejuízo de eventual
pagamento proporcional ao serviço prestado:

a.  Advertência, por escrito;
b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência;
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do
art.7º da citada lei.

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
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nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.
 

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato.

11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato ou recusa
injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das outras
sanções previstas em lei.

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por cento)
sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de descumprimento dos
prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de Execução dos Serviços, limitado
ao percentual máximo de 5%.

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo
gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s)
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no
prazo de 05(cinco) dias úteis.

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas.

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 13.2 poderão ser aplicadas à
CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 13.3 e 13.4, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções
serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93.

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da
multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a
fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL.

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada
GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de
inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo
da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice
que por ventura venha a substituí-lo.

12. DA VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos
períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o
interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/1993.

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO
Termo de Referência ACS 0886570         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 112



13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem,
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) fiscal(is) da
execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - SEGECo, de
acordo com as seguintes disposições:

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço,
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução
estipulados neste Termo de Referência.

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto
de Azevedo.

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – Legenda
e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS.

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado;

v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que
defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for
o caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de
outro mecanismo por ela elaborado;

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos
servidores responsáveis pela fiscalização.

 

14. ANEXOS:

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
IV.  MAPA DE RISCOS

Maceió, 03 de maio de 2021

 

Flávia Gomes de Barros

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 14:08, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886570 e o código CRC 58B5E378.

0003234-51.2021.6.02.8000 0886570v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
Senhor Secretário;
 
Segue, para as devidas providências, Termo de

Referência.
 
Atenciosamente,
Flávia Gomes de Barros
Membro da Equipe de Planejamento e Contratação

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 15:36, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886713 e o código CRC BE283F35.

0003234-51.2021.6.02.8000 0886713v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Em atenção ao Despacho AEP (doc. 0884190), e

aprovando o Termo de Referência ACS (doc. 0886570), e seu Anexo I
e II (doc. 0886286), Anexo III (doc. 0886287), e, Anexo IV (doc.
0886288), que reúnem os elementos necessários e suficientes para
caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/05/2021, às 17:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886876 e o código CRC F3782688.

0003234-51.2021.6.02.8000 0886876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/05/2021, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886945 e o código CRC 2F479344.

0003234-51.2021.6.02.8000 0886945v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0886945, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/05/2021, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887132 e o código CRC 760370DA.

0003234-51.2021.6.02.8000 0887132v1
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E-mail - 0887930

Data de Envio: 
  05/05/2021 13:43:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    tradutores.libras@fale.ufal.br

Assunto: 
   Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886286_43_44.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
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E-mail - 0887996

Data de Envio: 
  05/05/2021 14:36:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    cil.alagoas@gmail.com

Assunto: 
   Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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E-mail - 0888225

Data de Envio: 
  05/05/2021 16:56:14

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@educalibras.com.br

Assunto: 
  Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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E-mail - 0888238

Data de Envio: 
  05/05/2021 17:08:17

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    suporte.pregao@barceloeventos.com.br

Assunto: 
  Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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E-mail - 0888816

Data de Envio: 
  06/05/2021 15:59:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    alberto@unifel.com.br

Assunto: 
  Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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E-mail - 0888899

Data de Envio: 
  06/05/2021 16:59:35

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    nomareventos.bsb@gmail.com

Assunto: 
   Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf

E-mail SEIC 0888899         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 124



E-mail - 0888957

Data de Envio: 
  06/05/2021 17:32:00

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@planose.com.br

Assunto: 
  Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Senhora Jamile,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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E-mail - 0888988

Data de Envio: 
  06/05/2021 17:43:44

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial@sapotti.com.br

Assunto: 
   Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575
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E-mail - 0888989

Data de Envio: 
  06/05/2021 17:44:49

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    c2empreendimentosap@outlook.com

Assunto: 
  Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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E-mail - 0889036

Data de Envio: 
  06/05/2021 18:17:12

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@advplanose.com.br

Assunto: 
  Tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) e audiodescrição (AD)

Mensagem: 
  Senhora Jamile,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas busca contratar empresa para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE)
e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Regional, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

Para tanto, solicitamos que nos seja apresentada proposta, de acordo com as disposições contidas em
Termo de Referência, anexo.

Solicitamos, ainda, que nos seja comunicada a impossibilidade do atendimento.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações
TRE/AL
82 99301 0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0886570.html
    Anexo_0886288_MAPA_DE_RISCOS_TRADUTOR.pdf
    Anexo_0886287_IMR_TR_TRADUDOR.pdf
    Anexo_0886286_43_44.pdf
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 Avenida: Paulista, 726 – 13º andar, Conjunto 1303 – Bairro: Bela Vista – São Paulo/SP - CEP: 01310-100 

Fone: (11) 3254-7652 Página 1 

1 Unifel_Educação_e_Tecnologia_Corporativa 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas 

A Seção de Instrução de Contratações 

Aos Cuidados da Sra. Lisiana Teixeira Cintra 

 
Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - EPP 
CNPJ: 08.202.383/0001-92 
Inscrição Estadual: Isenta 
Endereço: Avenida: Paulista, 726, Conjunto 1606, Bairro: Bela Vista, 
CEP: 01310-910, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo 
Telefone: (11) 3254-7652        Celular: (11) 97499-7361 
e-mail: alberto@unifel.com.br  
 
Dados Bancários: 
Banco do Brasil 
Agência: 5899-8        
Conta Corrente: 119.521-9 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO R$ 

VALOR TOTAL 
R$ 

01 

Prestação de Serviço de Intérpretes da Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua 
Portuguesa e vice-versa, nas modalidades 
falada, sinalizada ou escrita, nas formas 
simultânea ou consecutiva e/ou simultânea 
remota, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, 
conforme itens 5 e 5.1, deste Termo de 
Referência. 

 

 

402 horas 
R$ 320,00 R$ 128.640,00 

02 

Prestação de Serviços de Legenda para Surdos 
e Ensurdecidos (LSE), incluindo profissional, 
equipamentos e softwares necessários, 
conforme itens 6.3 e 7.4 deste Termo de 
Referência. 

 

64 horas 
R$ 1.000,00 R$ 64.000,00 

03 

Prestação de Serviços de Audiodescrição (AD), 
ao vivo/gravada, de forma não presencial, em 
eventos, atividades diversas e projetos 
institucionais do TRE-AL ou por ele promovidos, 
conforme itens 6.3 e 7.4, deste Termo de 
Referência. 

 

 

64 horas R$ 320,00 R$ 20.480,00 

   Valor total R$ 213.120,00 
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Valor Total da Proposta R$ 213.120,00 (duzentos e treze mil, cento e vinte 
reais). 

O prazo de validade de nossa proposta é de 90 (noventa) dias contados da 
data da abertura das propostas, incluindo todos os ônus que incidam sobre o 
bem objeto deste Pregão, inclusive as despesas com frete. 

 

Declaramos que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, e 
demais impostas, que possam incidir sobre o objeto licitado, bem como o 
cumprimento de todas as exigências editalícias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
   
                                                                                           
_____________________________________________ 
ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 
Diretor Geral 
CNPJ nº 08.202.383/0001-92 
CPF nº 272.441.108-04 
RG nº 27.803.962-5                    
 
 
São Paulo, 07 de Maio de 2021.                                             

Orçamento - Unifel (0889230)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 130



Proposta 

 
PREGÃO 18/2020 – ELETRÔNICO 

PROCESSO 0015602-87.2020.6.25.8000 

 

 

Estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, como seguro, riscos, tributos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, acidentários ou comerciais, bem como recursos humanos e 

materiais, alimentação, transporte e quaisquer outras despesas incidentes na execução dos 

serviços objeto deste Instrumento. 

 

São Paulo, 28/08/2020. 

 

 

 

Lote 

 

 

 

Item 

 

 

Código 

SIASG 

 

 

 

Especificação 

 

 

Descrição 

Complementar 

 

 

Unidade de 

Fornecimento 

 

Quantidade Total 

de Horas 

Estimadas 

 

 

Valor da 

Hora 

Valor de 

Referência 

(considerando o 
total de horas 

estimadas) 

1 1 12637  

Serviços de 

interpretação 

simultânea em 

língua brasileira 

de 

sinais (LIBRAS) 

Prestação de serviços de 

tradução-interpretação de Libras 

(língua brasileira de sinais) para 

a língua portuguesa e vice- 

versa, em qualquer modalidade 

em que estas se apresentarem, 

seja falada (oral-

auditiva),sinalizada (visual- 

espacial) ou escrita, nas formas 

simultânea ou consecutiva, AO  

VIVO E 

PRESENCIAL, durante as 

Sessões Plenárias, as 

Cerimônias de Diplomação, as 

Cerimônias de  Entrega do 

Mérito Eleitoral, os Fóruns de 

Gestão Estratégica, as 

Audiências Públicas e demais 

eventos a serem realizados na 

Sede do TRE-SE e/ou na cidade 

de Aracaju/SE. 

OBS: Este serviço será realizado 

por equipe de, no mínimo, 2 

(dois) profissionais tradutores- 

intérpretes, em regime de 

revezamento a cada 20 minutos. 

Hora 300 R$ 250,00 R$ 75.000,00 

 2   Prestação de serviços de 

tradução-interpretação de Libras 

(língua brasileira de sinais) para 

a língua portuguesa e vice-

versa, em qualquer modalidade 

em que estas se apresentarem, 

seja falada (oral-auditiva), 

sinalizada (visual-espacial) ou 

escrita, nas formas simultânea 

ou consecutiva, GRAVADA, 

para divulgação de peças e 

campanhas institucionais ou 

outros eventos similares, que 

poderão ser 

desenvolvidos pelo TRE- SE 

em diversas plataformas na 

internet. 

 

Hora 

 

10 

 

R$ 125,00 

 

R$ 1.250,00 

          Total da 

Contratação 

 

R$ 76.250,00 
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1 

 
Tradutora /Intérprete de Libras e Língua Portuguesa 

Consultorias e serviços especializados  
                                                                                                     E-mail- jacksoares7787@gmail.com  
 

    

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

AUTORIZADOR(A) 

Nome: Jaqueline Soares dos Santos  

Profissão: Tradutora / Intérprete de Libras e Língua Portuguesa 

 CPF:  894.868.544 -91      RG:  1.249.022 SSP/AL Telefone:  82. 99999-1603 

Endereço: Conjunto Celly Loureiro Quadra I 76. Benedito Bentes 1. Maceió 

AL 

E-mail: jacksoares7787@gmail.com                  Whatsapp: 82. 99999- 1603 

AUTORIZADO  

TRE-AL Av. Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol Maceió - Alagoas  

CNPJ nº 06.015.041/0001-38  

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) 

AUTORIZADOR(A), abaixo assinado, autoriza, expressamente, o AUTORIZADO 

a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em partes, para fins institucionais, 

educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando à exibição 

e reexibição em qualquer mídia existente ou que vier a existir, em todo o território 

nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, seja qual for o processo 

de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO. O 

AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, 

conforme sua conveniência, que dele farão uso na mesma extensão permitida 

por este instrumento. A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando 

o AUTORIZADO, bem como seus parceiros citados, de qualquer custo ou 

pagamento de honorários, seja a que título for sendo concedida em caráter 

irrevogável e irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, 

obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e por seus herdeiros.  

Maceió, 11 de maio de 2021.  

Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A)  
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2 

 
Tradutora /Intérprete de Libras e Língua Portuguesa 

Consultorias e serviços especializados  
                                                                                                     E-mail- jacksoares7787@gmail.com  
 

 

                                    PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Pessoa Física: Jaqueline Soares dos Santos  

 CPF: 89486854491  

 Endereço completo: Conjunto Celly Loureiro Quadra I 76. Benedito Bentes 

1. Maceió AL 

 Edital: Termo de Referência  

 Prazo de validade da proposta: Três meses  

 Objeto  

Prestação de Serviço de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou 

escrita, nas formas simultânea ou consecutiva e/ou simultânea remota, ao vivo 

ou ensaiada, gravada ou não, conforme itens 5 e 5.1, deste Termo de 

Referência. Hora-base 

Unidade   

Valor por hora 85,50  

Valor anual por profissional R$ 34.371,00 

Quantidade  

2 Profissionais  

 Custo Total R$ 68.742,00 (Estimada por ano  para 402 horas) 

 (*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada 

simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, 

prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base 

deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz.  

Maceió, 11 de maio de 2021 

Assinatura   
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

PROP- 005-05/2021 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INTERPRETAÇÃO EM LEGENDAS E AUDIO 
DESCRIÇÃO 

 

Prezado Cliente, 

  

A HSP trabalha na prestação de serviços nas áreas de engenharia elétrica, 

telecomunicações, automação e sonorização profissional, oferecendo soluções 

inovadoras com custos equivalentes, baseada em tecnologia de ponta, qualidade na 

prestação do serviço e alto grau de disponibilidade. 

Baseado nas especificações solicitadas no termo de referência encaminhado 

segue valores para contratação dos nossos serviços de LEGENDAS AUTOMÁTICAS E 

AUDIO DESCRIÇÃO. 

 

 

LEGENDAS AUTOMÁTICAS (Valores por hora) 

R$ 240,00/h (Duzentos e quarenta reais por hora) 

 

ÁUDIODESCRIÇÃO (Valores por hora) 

R$ 200,00/h (Duzentos reais por hora) 

 

 

 
Obs: Os valores estão baseados nas características técnicas analisadas no termo de 
referência. 
 
 
 Validade da proposta: 30 dias 

 

Maceió/AL, 11 de Maio de 2021 

 

           
Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 

(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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            À CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM-CMS  

            Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2021 
               

            ,  

 PROPOSTA COMERCIAL

 

Referência:  
 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 

SINAIS (LIBRAS) PARA A LÍNGUA PORTUGUESA E VICE-VERSA, NAS MODALIDADES FALADA, 

SINALIZADA OU ESCRITA, NAS FORMAS SIMULTÂNEA OU CONSECUTIVA, AO VIVO OU 

ENSAIADA, GRAVADA OU NÃO, PRESENCIAL OU VIRTUAL, EM EVENTOS, ATIVIDADES 

DIVERSAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, COM 

CESSÃO DO USO DE IMAGEM.  

 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QTD 
VAL. UNIT. 

MÉDIO 

VALOR TOTAL MÉDIO 

 
 
 
 

1 

Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias e Solenes - 

Prestação de serviços  de 

intérprete de Libras durante a 

realização das sessões ordinárias, 

extraordinária e solenes realizada 

na sede da Câmara Municipal de 

Santarém. 

 
 
 
 
Horas 

 
 
 
 

432 

 
 
 
 
R$175,00 

 
 
 
 

 

 
 
 
R$75.600,00 

 

2 Sessões Itinerantes - Prestação 
de serviços de intérprete de 
Libras durante a realização das 
sessões itinerantes a serem 
realizadas nas Regiões que 
compreendem o meio rural do 
Município.  

 

 Horas    15  
 
R$175,00 

  
 
R$2.625,00 

R$ 

3 Sessões de Prestação de 
Contas - Prestação de serviços 
de intérprete de Libras durante a 
realização das sessões de 
Prestação de Contas a serem 
realizadas na sede da Câmara 
Municipal de Santarém.  
 

 Horas    6 R$175,00  R$1.050,00  
R$ 

Valor total 
(SETENTA E NOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)  

R$79.275,00 R$ 
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O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.  
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos 
todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.  
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, 
tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir 
sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 
eventualmente concedidos.  
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de 
convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:  

Declaramos que disponibilizaremos equipamentos e pessoal técnico adequados para a realização do objeto 
da presente licitação. 

 

1) Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
2) Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos 
necessários decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, bem como já incluídos todos 
os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, 
deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente. 

 
3) Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão fornecidos de 
acordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos, que conhecemos 
e aceitamos em todos os seus termos. 

 
4) Declaro estar ciente e que cumprirei todos os prazos e condições definidas nos Anexos e Termo de 
Referência. 

 
5) Declaramos que o(s) serviço(s) ofertado(s) atenderá(ão) a todas as exigências e especificações 
técnicas do Edital respectivo, em especial as do Termo de Referência a este anexado. 

 
 
6) Declaro que examinei, minuciosamente, o pertinente Edital, seus Anexos, e que estudei, comparei 
e os encontrei corretos, aceitando e submetendo-me, integralmente, às suas condições, e que obtive 
da Comissão de Licitação e/ou Pregoeiro, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, não havendo dúvidas acerca dos serviços a executar. 

 
7) Informo, desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta Corrente n° 49270-1,  
Agência nº 1887-2, Banco 001 Banco do Brasil. 

 
8) Declaro que esta empresa é optante pelo Simples Nacional 

 
9) O procurador da empresa, cujo CNPJ é 23.361.387/0001-07, que assinará o Contrato, é o(a) Sr(a) 
Michelle Lemos Trindade, (brasileira), (casada), (empresaria), (RG:3625148 SSP/DF), 
(CPF:008.969.461-93), (end: QNO 11 conjunto N casa 45 Ceilândia DF), (Tel.: 61 3877-1790) e 
(E-mail: comercial@brasitur.com.br) 

 
01 - RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA 
02 - CNPJ Nº: 23.361.387/0001-07 
3 - ENDEREÇO: QS 03 LOTE 03 SALA 716 TORRE SUL ED. PATIO CAPITAL Brasília – DF 
4 - BAIRRO: Aguas Claras CIDADE/UF: DF CEP: 71.953-000 
05 - FONE: (61) 3877-1790/9.9926-8081 FAX: (61) 0000000000 E-MAIL:  
comercial@brasitur.com.br/eventos@bras i tur .com.br   
06- NOME PARA CONTATO: Mônica Ramon– Departamento de Licitações e Eventos 
07- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da abertura do pregão; 
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TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, 
PREVIDÉNCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO: 

 
Declaramos para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo 
Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de 
segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela 
previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção; 
 

No preço cotado está incluído todos os custos, tais como: taxas, embalagens, impostos, transporte, 
alimentação dos profissionais, encargos sociais e trabalhistas e tudo mais que possa influir direta ou 
indiretamente no preço dos serviços; 
 
 

Brasília-DF, 09 de abril de 2021. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para a

prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua
Brasileira de Sinais - Libras, legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações
públicas realizadas, promovidas ou apoiadas por este
Regional, conforme Termo de Referência e anexos
(0886570, 0886287, 0886288).

 
Vieram os autos para as providências contidas no

art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0886945.

 
Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os

incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

 
Para tanto, dado o ineditismo do objeto a ser

contratado, buscamos potenciais fornecedores no mercado
local, bem como no site www.bancodeprecos.com.br,
buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias e, ainda, a partir de
comunicação com empresas participantes de licitações
semelhantes de outros órgãos, nesta cidade, a exemplo do
TRT-19 e o TRE/SE, por contato telefônico e/ou por
correspondência eletrônica (0887930, 0887996, 0888225,
0888238, 0888816, 0888899, 0888957, 0888988, 0888988 e
0889036).

 
Durante esta pesquisa, encontramos um mercado

local restrito, com apresentação de proposta para 1 (um) ou 2
(dois) itens, quanto ao mercado nacional, após diversos
contatos telefônicos, observamos desinteresse em manter
reduzida contratação, com demanda por estimativa, em estado
distinto, tendo-se obtido, apenas, uma proposta de preço.

 
Dos valores cotados, encontramos os preços

médios abaixo elencados, correspondendo a uma estimativa
total no montante de R$ 141.883,42 (cento e quarenta e um
mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois
centavos).

 

Unifel Educalibras HSP Jaqueline
Câmara

Municipal AD Préço
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Item Unidade Unifel
(0889230) TRE/SE (*)

(0889298) 
HSP

(0891179) Soares
(0890956)

de
Santarém
(0891187)

AD
(0891432)

Préço
Médio

1

Prestação de
Serviço de

Intérpretes da
Língua

Brasileira de
Sinais

(LIBRAS) para
a Língua

Portuguesa e
vice-versa, nas
modalidades

falada,
sinalizada ou
escrita, nas

formas
simultânea ou
consecutiva

e/ou
simultânea

remota, ao vivo
ou ensaiada,
gravada ou

não, conforme
itens 5 e 5.1,
deste Termo

de Referência.

hora R$ 320,00 R$ 187,50 - R$ 171,00 R$ 175,00 - R$
213,38

2

Prestação de
Serviços de

Legenda para
Surdos e

Ensurdecidos
(LSE),

incluindo
profissional,

equipamentos
e softwares
necessários,

conforme itens
6.3 e 7.4 deste

Termo de
Referência.

hora R$
1.000,00 - R$ 240,00 - - - R$

620,00

3

Prestação de
Serviços de

Audiodescrição
(AD), ao

vivo/gravada,
de forma não

presencial, em
eventos,

atividades
diversas e
projetos

institucionais
do TRE-AL ou

por ele
promovidos,

conforme itens
6.3 e 7.4, deste

Termo de
Referência.

hora R$ 320,00 - R$ 200,00 - - R$ 250,00 R$
256,67

(*) Foi efetuada a média entre os dois serviços ofertados, gravado e ao
vivo.

 
Item Précio Médio Qtde de horas Valor total médio
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1 R$ 213,38 402 R$ 85.778,76
2 R$ 620,00 64 R$ 39.680,00
3 R$ 256,67 64 R$ 16.426,67

Valor total estimado R$ 141.883,42
 

Por fim, sugerimos, s.m.j, que essa contratação
ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
sugerindo, ainda, em virtude das especificidades do mercado,
que a adjudicação ocorra por item.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 12/05/2021, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891219 e o código CRC 2D4FBDA9.

0003234-51.2021.6.02.8000 0891219v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
 
 
À SLC, para que, com a urgência que o caso

requer, confeccionar a minuta de edital.
 
Após, à AJ-DG para a competente análise.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2021, às 13:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891460 e o código CRC 1BA1C356.

0003234-51.2021.6.02.8000 0891460v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À SEIC,
Questionando se a licitação deverá ser ampla ou

exclusiva para Microempresas e Empresas de Pequenos Porte.
Solicito ainda a indicação do CATSER.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 12/05/2021, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891513 e o código CRC 569B6552.

0003234-51.2021.6.02.8000 0891513v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
 
 
À COFIN, para realização de reserva de crédito, no

valor total de R$ 141.883,42 (cento e quarenta e um mil
oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos),
com a utilização das seguintes fontes: 

 
a) o valor programado na POA 2021, na unidade

ACS, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
b) o remanejamento da programação da AAMO,

para a contratação de recepcionista, com saldo atual de R$
69.632,01 (sessenta e nove mil seiscentos e trinta e dois reais
e um centavo); e,

c) o remanejamento da programação da GSAD, para
as despesas de diárias, no montante de R$ 27.251,41 (vinte e
sete mil duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e um
centavos). 

 
Por se tratar de despesa contínua, sugerimos

que, em momento oportuno, seja reprogramada a PLOA 2022,
com remanejamento da necessidade complementar entre o
valor programado dessa despesa, no montante de R$
72.000,00 (setenta e dois mil reais), e o valor efetivamente
contratado, com remanejamento das verbas de diárias da
GSAD e manutenção predial da SMR.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 12/05/2021, às 15:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891521 e o código CRC 8AD60DB1.

0003234-51.2021.6.02.8000 0891521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À SEIC,
 
Em atenção ao Despacho SLC - 0891513, 

informamos que as indicações dos CATSER constam do Termo
de Referência (0886570), confirmados após consulta no
Comprasnet.

Acerca da licitação, sugerimos que ela ocorra com
ampla participação para o item 1 e restrita a microempresas
para os itens "2" e "3".

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 12/05/2021, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891544 e o código CRC E0D976B4.

0003234-51.2021.6.02.8000 0891544v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0891521).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/05/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0891707 e o código CRC 915D3D4B.

0003234-51.2021.6.02.8000 0891707v1
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2021 

 Minuta 

PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresas para a prestação 
de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição 
de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, 
bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresas para a 
prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente,  nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão, QUANTO AO ITEM 1,  os interessados 
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
2.1.1. Poderão participar deste pregão, QUANTO AOS ITENS 2 e 3,  EXCLUSIVAMENTE 
MICROMEPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos 

2.1.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com 

a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor  total do item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando 

o quantitativo total de horas estimadas. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.         Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora  licitados são os que 
constam da tabela abaixo, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
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Item 
Valor unitário 

estimado 
Quantidade total  de 

horas estimadas 
Preço máximo por item 

(Valor total) 

1 R$ 213,38 402 R$ 85.778,76 

2 R$ 620,00 64 R$ 39.680,00 

3 R$ 256,67 64 R$ 16.426,67 

 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0892255)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 163



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado (serviços); 

d) conter o preço unitário (por hora) e total do serviço ofertado. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0892255)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 165



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 
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13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DO REAJUSTE   

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses 
e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que 
vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, 
tendo por critério os valores praticados no mercado. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

16.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

16.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 
fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 
prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo 
da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 
técnicas e regime de execução estipulados no Termo de Referência. 

b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana 
Pinto de Azevedo. 

c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 
ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 
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d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 

e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 
objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 
qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 
no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 
-IMR anexo ao Termo de Referência, ou de outro mecanismo por ela 
elaborado; 

f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 
servidores responsáveis pela fiscalização. 

 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste edital; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

  

 17.4.1. Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

17.4.2.  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

17.4.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

17.5.   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 
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17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

17.7.  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  item 17.4 poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas “c” e “d” do item 17.4 
13.3 e 13.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

17.10. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 

17.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.12.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.14.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 

18.1.  Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 
4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos 
Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação 
de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

18.1.1. O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C deste Edital. 

 

18.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o 
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo 
gestor do contrato. 

 

18.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 
declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

18.4. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 
planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar 
a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

18.5. A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-
se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 
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18.6. O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

18.7. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
18.8.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.10. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
18.11. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
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22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0892255)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 174



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Modelo de Termo de Autorização  de Uso de Imagem e Voz; 
ANEXO I-B – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO I – C – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I -D – Mapa de Riscos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Minuta de edital de pregão eletrônico (0892255)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 175



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos 

(LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, 

promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-

AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial 

(executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido 

simultaneamente) ou gravado previamente.” 

  

1. OBJETO 

  

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 

surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 

realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo 

presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e 

reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) 

promoverão importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. 

Tratam-se de recursos de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o 

acesso irrestrito das pessoas com deficiências sensoriais nas manifestações 

públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado 

de Alagoas, incluindo sessões de julgamento, eventos com público externo, 
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presenciais ou não, vídeos e demais publicações institucionais veiculados nas 

redes sociais e no site do Tribunal. 

  

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida 

como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) e aos demais normativos vigentes que regem a matéria. 

  

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 

22 de junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de 

medidas voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, 

merecendo destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir: 

XIII – utilização de intérprete de Linguagem 

Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e 

comunicação em linguagem acessível em 

todas as manifestações públicas, dentre elas 

propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos 

educativos, eventos e reuniões. 

  

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e 

práticas referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais 

verifica o cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário 

do Ranking da Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões: 

  

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem 

brasileira de sinais em manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos 

oficiais, vídeos, eventos, sessões de julgamento e demais 

reuniões. 

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em 

manifestações públicas? 
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Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em 

manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

  

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) na Agenda 2030: 

  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro 

dos países e entre eles. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. 

3.  CONCEITOS ADOTADOS 

  

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe 

destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI) e reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir: 

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e 

o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros, classificadas em: 

(...) 

barreiras nas comunicações e na informação: 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite 

a expressão ou o recebimento de mensagens e 

de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

 barreiras atitudinais: atitudes ou 

comportamentos que impeçam ou prejudiquem 

a participação social da pessoa com deficiência 

em igualdade de condições e oportunidades 

com as demais pessoas; 

 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 

impedem o acesso da pessoa com deficiência 

às tecnologias; 

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 
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digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa 

gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. 

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por 

um, ou mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, 

tato); inclui a deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a 

surdocegueira, a deficiência tátil e a múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 

15599:2008). 

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se 

pretende contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a 

surdez, e as deficiências visuais. 

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa 

com deficiência auditiva: 

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência 

auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. 

Assim, se tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma 

conversa pela leitura orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme 
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ou vídeo e de ler. Porém, é o domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência 

em sua comunicação efetiva com outros surdos e mesmo com ouvintes que 

tenham conhecimento de LIBRAS. 

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais 

estão definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016: 

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; 

b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica ou somatório da medida do campo visual em 

ambos os olhos igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores. 

  

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma 

melhor definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi 

dividido em três itens: 

  

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas 

manifestações públicas: sessões de julgamento, eventos e reuniões 

com a participação de público externo, pronunciamentos oficiais, 

propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet: site do 

TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais; 

  

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a 

ser contratado para as seguintes manifestações públicas: 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e 

estáticas, e publicações no site do TRE-AL na internet, canal 

no YouTube e redes sociais; 
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ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes 

manifestações públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e demais publicações no site do 

TRE- AL na internet, canal no YouTube e redes sociais. 

  

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras - 

Item 1 

4.2.1. Definições 

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal 

de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a 

define como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico 

de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil. 

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS 

é uma língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que 

constitui o sistema linguística de comunidades surdas do Brasil. 

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para a Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada 

(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de 

acessibilidade comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência 

auditiva, surdos e ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e 

situações sonoras em eventos presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser 

realizada nas seguintes modalidades: 

a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea ou consecutiva, realizada com a presença do 

intérprete de LIBRAS no mesmo local em que ocorre o 

evento e de onde fala o orador; 

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao 

vivo pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou 

redes sociais), em espaço ou janela de LIBRAS, sendo que o 
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intérprete se encontra em local diverso da realização do 

evento ou de onde fala o orador; 

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia 

da interpretação em LIBRAS para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de LIBRAS, mediante divulgação e 

publicação na internet: site, canal do YouTube e redes sociais 

do TRE-AL. 

  

4.3. Requisitos técnicos 

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar 

posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, 

devendo-se observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem 

como entre a cor de sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas 

ou camisetas lisas, de mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter 

detalhes como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete 

de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura 

deverá usar blusa na cor cinza. 

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em 

espaço ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a 

seguir, extraídos do Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria 

do Audiovisual do Ministério da Cultura, que está conforme com a norma 

técnica ABNT NBR 15290:2016: 

  

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com 

equipamento adequado. 

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o 

espaço/janela de libras são: 

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve 

ser no mínimo metade da altura da tela do televisor ou de 

outro dispositivo; 
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Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela 

deve ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela 

do televisor ou de outro dispositivo; 

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte 

deve estar localizado de modo a não ser encoberto por 

imagens ou pela tarja preta da legenda oculta. 

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da 

tela e não deve ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. No 

caso de videoconferências gravadas ao vivo, o intérprete de Libras 

poderá se apresentar na janela de Libras convencional ou em espaço 

fixado no mosaico com os demais participantes do evento 

audiovisual. 

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de 

iluminação para o intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro 

no topo da cabeça para eliminar todas as sombras no tecido ao fundo 

ou no intérprete. 

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou 

verde, em tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma 

keyer, porque essa técnica possibilita o apagamento completo do 

fundo no vídeo de forma digital, e viabiliza a inserção também 

digital de qualquer imagem para preenchimento, caso necessário. 

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de 

mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes 

como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O 

tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o 

tradutor/intérprete de pele escura usar blusa na cor cinza. 

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado 

enquadramento da imagem do intérprete na janela de libras, a 

posição da câmera deve considerar as medidas a seguir: 

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 

10 e 15 cm acima da cabeça do intérprete; 

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete; 
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c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre 

os cotovelos do intérprete, posicionando-se às mãos em frente 

ao peito até que as pontas dos dedos médios se toquem. 

Dependendo da necessidade, o espaço de sinalização pode ser 

acrescido de até mais 10 cm para cada lado a partir dos 

cotovelos. 

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida 

com cortes das mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de 

Libras. 

  

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo 

principal por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica 

de sobreposição de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP). 

  

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

(TILS) 

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 

2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 

tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 

2º da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

  

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua 

Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação 

profissional formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de 

graduação em curso de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição 

de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de 

certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das 

opções a seguir: 
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a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os 

credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de 

Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 

organizações da sociedade civil representativas da comunidade 

surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 

instituições referidas no item 3. 

  

4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja 

prestado por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, para assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais 

deverá ser previamente exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem. 

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, 

bem como no Código de Ética integrante do Regimento Interno do 

Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS): 

  

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor 

técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo 

respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em 

especial: 

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito 

de sigilo da informação recebida; 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0892255)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 186



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, 

credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual 

ou gênero; 

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos 

que lhe couber traduzir; 

IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes 

que frequentar por causa do exercício profissional; 

V.  pela solidariedade e consciência de que o direito 

de expressão é um direito social, 

independentemente da condição social e 

econômica daqueles que dele necessitem; 

VI.  pelo conhecimento das especificidades da 

comunidade surda. 

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras 

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de 

Alagoas, tais como sessões de julgamento, eventos e reuniões com a 

participação de público externo, pronunciamentos oficiais, propagandas 

institucionais, vídeos e publicações na internet: site do TRE-AL, canal 

no YouTube e redes sociais. 

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea 

ou consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras 

no mesmo local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo 

pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais), 

em espaço ou janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra 

em local diverso da realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de 

Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL. 
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4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos 

(LSE) – Item 2 

4.4.1. Definições 

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma 

produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas 

línguas orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. 

Por ser voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a 

identificação de personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que 

necessário. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16). 

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada 

inclui, além das falas dos personagens em cena, informações e falas de 

personagens em off (fora de cena) e a transcrição de sons não literais, 

desapercebidos sem o uso da audição. 

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição 

para texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais 

informações que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na 

LSE para que surdos e ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, 

sempre que na produção audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes 

em cena ou fora dela. 

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção 

instantânea reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, 

ou gravado previamente para reprodução posterior. 

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas 

descritivas para televisão denominado closed caption (CC), também conhecido 

em português como “legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na 

fonte branca sobre o fundo preto padrão. 

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por 

estenotipia, reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar 

o mais rápido possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto. 

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios 
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4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem 

parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados. 

Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções 

Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 

15290:2016. 

4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia 

de Produções Audiovisuais Acessíveis: 

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no 

máximo duas linhas com, no máximo, 37 caracteres cada 

uma. Essa medida, de origem europeia, é chamada regra dos 

seis segundos e é bastante usada por empresas de legendagem 

de vários países. Embora o sistema de closed 

caption possibilite a exibição de uma legenda em mais de 

duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a medida da regra 

dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o 

movimento de deflexão que faz com que o espectador 

harmonize a leitura das legendas com a visualização das 

imagens. Exibir legendas com mais de duas linhas 

prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir 

confortavelmente a uma produção audiovisual por completo. 

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que 

a velocidade de leitura de uma legenda seja compatível com 

a velocidade da fala que ela traduz. De acordo com a regra 

dos seis segundos, existem três velocidades que possibilitam 

que um espectador assista confortavelmente a uma produção 

audiovisual: 145, 160 ou 180 palavras por minuto (ppm), 

medidas que podem ser transformadas em caracteres por 

segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para legendas, 

também chamado de legendista. 

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 

180 ppm, deverá ser editada para que o espectador consiga 

mover os olhos da legenda para a imagem confortavelmente 

e possa acompanhar toda a produção audiovisual. 

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas 

em três formatos: 

v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número 

de caracteres para as duas linhas, apresentando um formato 
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semelhante ao de um retângulo, com as duas linhas do mesmo 

tamanho ou de tamanhos próximos; 

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que 

se mostra maior que superior, apresentando um formato que 

lembra uma pirâmide; 

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha 

superior, que se mostra maior que a inferior, apresentando um 

formato que lembra uma pirâmide invertida. 

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma 

legendagem consiste na determinação dos tempos de entrada 

e saída de uma legenda. Uma boa marcação de legenda 

acontece quando se consegue obter o exato sincronismo entre 

as falas e as legendas. Essa sincronização pode ser realizada 

com o auxílio de um cronômetro, conhecido como TCR (Time 

Code Reader) ou por meio de software livre de legendagem. 

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com 

a velocidade de leitura do espectador, permitindo que tenha 

tempo suficiente de ler. Estudos mostram que uma legenda 

não pode durar menos do que um segundo e não mais do que 

seis segundos. Aqui no Brasil, usa-se comumente legendas 

com duração de até quatro segundos. 

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem 

apresenta uma série de convenções lexicais, sintáticas e 

tipográficas. Algumas dessas convenções se assemelham às 

de qualquer texto escrito e outras são características da 

legendagem: 

xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao 

uso no texto convencional, tais como vírgula, dois pontos, 

interrogação e aspas. Outros sinais de pontuação têm uso 

diferente na legendagem. Por exemplo: o ponto-final indica 

que não há continuação naquela legenda; o travessão é usado 

em diálogos, mas sem espaço entre o sinal e a palavra que se 

segue; os três pontos indicam hesitação, dentre outros. 

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são 

usados como convenções na legendagem. O título da 

produção audiovisual e as informações diegéticas (conjunto 

de elementos que caracterizam e integram a narrativa) são 

legendados em letras maiúsculas. O itálico é utilizado para 

legendar vozes vindas de dispositivos como computador, TV, 
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rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda inteira também 

aparece em itálico para traduzir letras de canções ou vozes 

em off, ou seja, aquelas cujo falante não pode ser visualizado 

em cena. Na LSE produzida no Brasil, usa-se colchetes para 

informações adicionais, indicação de falante e efeito sonoro. 

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a 

parte inferior da tela e fica em posição centralizada, pois 

assim ocupa menos espaço e facilita a movimentação ocular 

do espectador para visualização da legenda e da imagem. Em 

algumas situações, elas são colocadas na parte superior da 

tela, geralmente quando aparecem créditos da produção 

audiovisual ou quando o fundo está muito claro e pode 

dificultar a visualização. 

  

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser 

observados também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as 

devidas edições linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar 

imagens e legendas. As edições linguísticas são manipulações no texto 

audiovisual, relacionadas à segmentação da fala em blocos semânticos, à 

redução da informação textual e à explicitação de informações sonoras, aquelas 

depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos sonoros e a identificação de 

falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.48). 

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o 

legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do 

texto audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros 

técnicos e linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os 

parâmetros da LSE (técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção 

das legendas e maior aproveitamento da produção audiovisual pelo público 

espectador. 

4.8. Confecção de legendas 

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente 

por métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz. 

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de 

um teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas 
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com menos toques que um teclado convencional. É considerada um método 

bastante confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em 

legendas ocultas. De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda 

em tempo real pelo sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na 

grafia das palavras. 

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta 

vozes e produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa 

não reconhece as vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido 

previamente calibrada, sendo necessário um profissional para repetir aquilo que 

está sendo dito. 

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de 

reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão 

das legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode 

ocorrer falhas de sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no 

texto. 

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas 

previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas 

diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, 

as legendas serão reproduzidas. 

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das 

produções para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas 

que permite as etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como 

exemplo, pode-se citar, dentre outros, o programa Subtitle Workshop 

6.0b (SW), que é um software livre muito usado por legendistas e por empresas 

legendadoras no Brasil. 

4.9. Modo de exibição das legendas 

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia 

(cinema, TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina 

o formato e a extensão das legendas e os recursos computacionais específicos 

que são necessários. 

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser: 

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real; 
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b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o 

vídeo. 

  

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor 

exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja 

capaz de exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por 

exemplo, que deve ser ligada a um computador contendo as legendas. 

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença 

de um profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de 

“lançar” cada legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos 

parâmetros técnicos e linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em 

programas de legendagem, mas precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas 

de apresentação (slides) para que sejam lançadas individual e manualmente. 

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as 

legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de 

mídia. O processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de 

vídeo e de legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza 

os arquivos e já apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas 

permitem configurar a legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte 

desejados. 

4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, 

pode ser feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com 

marcações de tempos inicial e final para ambos os modos. São eles: 

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados 

programas que disponham de ferramentas de edição e de ajustes de 

vídeo que permitam a inserção de legendas. Após inseridas por 

gravação definitiva, não é possível ao usuário espectador 

desabilitar a legenda no vídeo. 

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as 

legendas são projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do 

texto é branca, e podem ser habilitadas ou não, a critério do usuário 

espectador, assim nas legendas para TV. 
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4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) 

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado 

para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e 

publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL. 

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para 

transmissão ao vivo pelos canais do  TRE-AL na internet 

(YouTube e/ou redes sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3 

4.12.1. Definições 

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que 

visa a tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência 

visual. Trata-se de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio 

de locução adicional roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem 

corporal, os estados emocionais, a ambientação e as demais informações que 

não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência 

visual. 

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes 

para este termo de referência: 
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i) audiodescrição 

recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução 

de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, 

aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva 

em áudio, para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou 

dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, 

especialmente sem o uso da visão. 

ii) audiodescritor consultor 

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da 

narração da audiodescrição com formação técnica adequada. 

Convém que seja um profissional com deficiência visual. 

iii) audiodescritor narrador 

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição. 

iv) audiodescritor roteirista 

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação 

técnica adequada. 

(...) 

v) unidade descritiva 

composição com informações para o narrador da audiodescrição. 

Contém o texto a ser narrado e o seu ponto de inserção indicado 

com marcação, seja time code in (tc in), time code out (tc out), ou 

equivalente. 

  

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de 

acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, 
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tais como maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou 

em caracteres ampliados. 

  

4.14.  Requisitos técnicos 

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição 

definidas na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão 

destacados os requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica: 

  

  i) Atribuições do audiodescritor 

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser 

audiodescrito; 

b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as 

informações relativas à obra e pertinentes à audiodescrição; 

c.  elaborar a nota introdutória; 

d.  elaborar o roteiro. 

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, 

incluindo descrições que, por falta de tempo hábil, não possam ser 

fornecidas no decorrer do evento. As notas introdutórias devem 

conter: 

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços 

disponíveis; 

b. detalhamento e complementação dos procedimentos de 

segurança para situações de emergência; 

c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da 

audiodescrição; 

d.  créditos e patrocinadores; 

e. características físicas dos participantes, papéis que 

desempenham, vestimentas, quaisquer gestos ou maneirismos 

que usem repetidamente durante o evento; 

f. descrição da audiência, bem como registro de presença de 

autoridades, pessoas famosas e conhecidas da comunidade; 

g. definição de estilos e terminologias usados no evento. 
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4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são 

introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem 

conter os seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as 

”deixas”, ou seja, a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem 

nas instruções para a narração da AD. 

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor 

roteirista sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor 

consultor. Como nem sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor 

narrador, os elementos descritos no parágrafo anterior são importantes para 

auxiliar na gravação da voz e dar à narração o teor adequado a cada ação, cena 

ou momento da produção audiovisual. 

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos 

roteiros de audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, 

quem, como, onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são 

incluídas as descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), 

dos gestos, das expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e 

demais informações contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual 

possa ser amplamente percebida e compreendida por pessoas com deficiência 

visual. 

4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes 

recomendações: 

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas 

por subtítulos, letreiros, avisos e títulos de crédito, 

priorizando os conteúdos e inserindo essas informações no 

tempo de silêncio disponível; 

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, 

fluidez, sintaxe objetiva, orações com sentido completo e 

tempo verbal no presente do indicativo, evitando-se usar os 

gerundismos, regionalismos, cacofonias, gírias, 

redundâncias, vícios de linguagem e palavras com sentido 

dúbio; 

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo 

com o gênero da obra ou do evento, a faixa etária e as 

necessidades do público-alvo; 
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d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no 

idioma grafado; 

e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita 

ao tempo de silêncio disponível, podendo se sobrepor às falas 

somente quando imprescindível para a compreensão da 

informação visual. Devem ser respeitadas as informações 

trazidas pela imagem, evitando-se a censura e o excesso de 

dados. 

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons 

óbvios que possam ser facilmente deduzidos pelo espectador 

com deficiência visual. 

  

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de 

audiodescrição, além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá 

considerar os seguintes aspectos: 

  

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem 

seguir o roteiro; 

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a 

compreensão da cena, devem ser descritos os planos, 

enquadramentos e movimentos da câmera; 

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da 

audiodescrição e do áudio original devem estar equalizados de modo 

que ambos sejam apreendidos e compreendidos pelos espectadores 

com deficiência visual. 

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento 

ou produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras 

pessoas envolvidas devem considerar os seguintes requisitos: 

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem 

deve ser identificado primeiramente por uma característica 

associada a um adjetivo ou um substantivo, seguida de sua 

identificação nominal. Após a associação da característica ao 
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nome revelado, tal personagem para a ser identificado pelo 

nome. 

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um 

personagem deve obedecer a seguinte sequência: gênero, 

faixa etária, etnia, cor da pele, estatura, compleição física, 

olhos, cabelos e demais características marcantes. 

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é 

recomendável iniciar pelas peças maiores e pela parte 

superior. A fim de facilitar a localização de um personagem 

por pessoas com baixa visão, deve ser destacada uma parte da 

vestimenta, um acessório ou uma cor predominante que 

sobressaia visualmente. 

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou 

maneirismo de um personagem, é recomendável que sejam 

utilizados verbos descritivos. 

  

4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos 

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de 

Alagoas: seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, 

colóquios, painéis, ciclos de debates, audiências públicas e outros eventos que 

tenham a participação de público externo e que abordem temáticas de bases 

acadêmicas, tais como Direito e Processo Eleitoral, além de temas ligados à 

cidadania e à educação política. 

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento 

e os gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as 

informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta, 

palestrantes). 

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de 

cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é 

audiodescrito. 

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, 

o audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter: 
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a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes 

e as terminologias específicas, bem como conhecimento 

sobre os recursos de tecnologia assistiva necessários e a 

descrição adequada das logomarcas; 

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos 

que serão exibidos. 

  

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e 

da ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser 

utilizada para: 

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua 

posição no palco; 

b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas 

(fotografias, desenhos, gráficos, diagramas, tabelas e outras), 

complementando a fala do palestrante; 

c. descrição de vídeos; 

d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que 

não interfira na fala do palestrante; 

e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a 

atenção da plateia, chegada ou saída dos palestrantes; 

f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o 

evento. 

  

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a 

audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, 

as suas características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, 

formatos, cores e texturas. 

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as 

informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas. 

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros 

documentos digitais disponibilizados ao público em geral, além das 

informações textuais, deve-se fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, 

gráficos, infográficos, ícones e logomarcas. 
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4.26. Narração da audiodescrição (AD) 

4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de 

audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração 

segundo o roteiro: 

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da 

cena; 

b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua 

exibição. 

  

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve 

considerar: 

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel 

ao roteiro, quanto aos pontos de inserção das unidades 

descritivas, bem como ao seu conteúdo; 

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, 

sempre que a informação for relevante para a compreensão 

plena da situação, o audiodescritor narrador deve estar 

preparado para eventuais inserções de audiodescrição, 

referentes a ações ou falas não previstas pelo roteiro original; 

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara 

e a entonação deve respeitar a dinâmica e o gênero da obra 

evitando tornar-se monocórdica ou demasiadamente 

expressiva; 

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com 

predominância de personagens femininos é recomendável 

usar uma voz masculina e vice-versa; 

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido 

quando comprovada a impossibilidade de haver um 

audiodescritor narrador para executar o trabalho, sendo 

restrita apenas à leitura de textos informativos (não literários 

ou artísticos). 

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD) 
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4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações 

públicas da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, 

vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio 

eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL. 

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes 

sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

  

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades 

especificadas acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual 

a ser audiodescrito para a empresa ou profissional contratado, que deverá 

realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos 

e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e 

computadores pessoais. 

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 

  

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e 

interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua 

Portuguesa e vice-versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

assinatura do contrato, nos seguintes tipos de evento: 
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i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou 

consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo 

local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou 

janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra em local diverso da 

realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

1 

Prestação de Serviço de 

Intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a 

Língua Portuguesa e 

vice-versa, nas 

modalidades falada, 

sinalizada ou escrita, 

nas formas simultânea 

ou consecutiva e/ou 

simultânea remota, ao 

vivo ou ensaiada, 

gravada ou não. 

Horas – 

base 

LIBRAS 

12637 402h 

  

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada 

simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, 

prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base 

deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 
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5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e 

feriados será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em 

dias úteis quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais 

de um evento simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de 

semana a CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do 

preposto, para eventuais contatos. 

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação 

da LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada 

(oral/auditiva), sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de 

diploma de graduação em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por 

instituição de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), ou de certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo 

menos uma das opções a seguir: 

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema 

que os credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições 

de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias 

de Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada 

por organizações da sociedade civil representativas da 

comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado 

por uma das instituições referidas no item 3. 

  

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os 

certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua 

vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e 

Imagem, prevista no ANEXO I-A, dispensando-se a remessa dessa 

documentação quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 
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5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 

7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética 

integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). 

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base 

na norma técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas 

pelo Ministério da Educação. 

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

  

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras 

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços; 

d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou 

terno/gravata/tailleur; 

g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço, bem como responsável pelo recebimento e 

verificação de funcionamento dos equipamentos e orientação aos 

prestadores de serviços. 

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos 

gravados previamente”. 
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5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderá ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor 

total de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados 

de no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para 

gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou 

janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, 

canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 
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5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com o prestador de serviços, em caráter excepcional. 

  

5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e 

voz, conforme modelo constante do ANEXO I. 

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da 

assinatura do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente 

aberta, no âmbito do contrato. 

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 5.10. 

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras 

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá 

se apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – 

Ordem de Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do 

público, dos palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não 
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será computado como hora trabalhada para efeito de contabilização do 

pagamento da prestação do serviço. 

5.14. Etapa 4 - Início do evento: 

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, 

será sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando 

atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

  

5.15. Etapa 5 – Fim do evento: 

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço 

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) 

substituído(s) no prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do 

aceite da Ordem de Serviço; 

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição 

deverão ser informadas pelo FISCAL; 

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos 

da Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação 

de substituição. 

  

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 
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5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento; 

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte; 

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo válida a execução dos demais; 

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa às horas de interpretação de libras; 

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas 

compõem então a base de cálculo para o pagamento; 

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento. 

  

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços 

5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência; 

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, 

todos calculados sobre a base de cálculo de LIBRAS; 
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5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 (oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do 

profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em 

menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter 

seu início no horário previsto, com a presença do profissional. 

  

5.19. Mudança de local do evento 

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

03 (três) horas eventuais mudanças de local do evento; 

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de 

serviços, quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 

(três) horas previstas; 

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento, 

mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo. 

  

5.20. Verificação dos locais dos eventos 

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a 

solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço. 

  

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 
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5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a janela de libras com a interpretação. 

5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) 

horas após a confirmação do recebimento da OS. 

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do  TRE-AL). 

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, 

excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 

(cinco) minutos. 

  

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

  

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da 

devolução do arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o 

tempo de serviço efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da 

conformidade das especificações. 

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º 

do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, 

mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades e 

especificações do objeto. 

  

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA 

PARA SURDOS E ENSURDECIDOS 
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6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça 

Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal 

no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

a contar da assinatura do contrato. 

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes 

sociais) 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

2 

Prestação de Serviços de 

Legenda para Surdos e 

Ensurdecidos (LSE), 

incluindo          profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários. 

Horas 12637 64 h 

  

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser 

produzida à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (YouTube e/ou redes sociais). 
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6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma 

fala e a vinculação do texto. 

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o 

cumprimento, pela CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, 

através de testes de verificação. 

6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à 

CONTRATADA. 

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00h e 22:00h. 

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda 

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços; 

ii. Hora prevista para início da prestação de serviços; 

iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços; 

iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços; 

v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços; 

vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação de serviço. 

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 6.25. 

6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 
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6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 
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6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 6.8. “Prestação de serviço em eventos gravados previamente”. 

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo 

(conexão remota) 

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos 

não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará 

pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da 

solução e a efetividade dos serviços. 

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

6.21.  Etapa 4 – Início do evento 

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 

  

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento 
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6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Legenda. 

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 
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6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados 

sobre a base de cálculo de legenda. 

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. 

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo 

de 8 (oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de 

cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses 

casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 

  

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço 
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efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

AUDIODESCRIÇÃO (AD) 

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de 

Audiodescrição em manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais 

como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, 

e publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do 

contrato. 

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais); 

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 
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7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos 

profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante 

do ANEXO 1, e deverá ser preenchido a cada OS emitida. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

3 

Prestação de 

Serviços de 

Audiodescrição 

(AD), ao 

vivo/gravada, de 

forma não 

presencial, em 

eventos, atividades 

diversas e projetos 

institucionais do 

TRE-AL ou por ele 

promovidos. 

Horas 3778 64 h 

  

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais 

alocados no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de 

empresas públicas ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de 

formação ou aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos. 

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a 

documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na 

prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação 

quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas 

pausas entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a 

audiodescrição ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a 

informação audiodescrita com os demais sons emitidos. 

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-

AL se encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a 
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empresa contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios 

compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em 

seus dispositivos móveis e computadores pessoais. 

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00 e 22:00 horas. 

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, 

cujos prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição 

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b. Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços; 

d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço. 

  

7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em 

eventos gravados previamente”. 

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 
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enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, 

serão computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços; 

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato; 

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 

  

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço 
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7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, 

conforme modelo constante do ANEXO 1. 

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – 

Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito do contrato. 

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 7.8. 

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao 

vivo (conexão remota) 

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em 

eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se 

responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito 

funcionamento da solução e a efetividade dos serviços. 

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

7.14.  Etapa 4 – Início do evento 

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 
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7.15. Etapa 5 – Fim do evento 

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço 

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no 

mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Audiodescrição. 

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 
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7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores de locação de 

equipamentos e 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de 

audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo de audiodescrição. 

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base 

de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de 

ressarcimento. 

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

  

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo 

audiodescrito deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo 

de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, 

serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 
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7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço 

efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente. 

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas 

neste Termo de Referência. 

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens 

e subitens deste Termo de Referência. 

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 

acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 

para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 

serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 

definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE. 
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8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 

pela contratante. 

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 

qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços. 

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 

previdenciárias advindas da prestação dos serviços. 

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 

habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 

estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 

empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de 

Referência e anexos. 

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade 

na falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 

descumprimento de horário por parte de seus funcionários. 

8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 

permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 

serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 

substituições temporárias de seus funcionários. 

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao 

patrimônio do TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados 

e prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das 

atribuições previstas no contrato. 

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros 
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de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, 

devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário 

a seu favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem 

prévia autorização da administração do TRE/AL. 

  

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio 

de servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 

providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 

irregularidade constatada. 

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 

devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas. 

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 

empregados da CONTRATADA para execução dos serviços. 

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 

identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 

e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 

estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 

tema. 

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 

prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 
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10. DO PAGAMENTO 

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao 

estipulado nos itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 

e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o 

pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, 

de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de ordem 

bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de 

despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 

fatura. 

10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após 

o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal 

realizada pelo gestor do contrato. 

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 

declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 

de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 

acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo 

SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, 

conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 

planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim 

de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro 

será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 

acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se 

passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não 

se admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no 

preâmbulo do contrato. 

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
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especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades 

cabíveis. 

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por 

culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL 

seja ressarcido dos prejuízos causados. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na 

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação 

posterior, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela 

autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos 

porventura causados à Administração e das cabíveis combinações legais. 

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes 

penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem 

prejuízo de eventual pagamento proporcional ao serviço prestado: 

a.  Advertência, por escrito; 

b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência; 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei. 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei 

n.º 8.666/1993. 

  

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 
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11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 

ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo 

das outras sanções previstas em lei. 

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos 

por cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 

descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de 

Execução dos Serviços, limitado ao percentual máximo de 5%. 

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 

pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 

o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 

CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 

processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 

contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 13.2 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 13.3 e 13.4, descontando-

a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 

Lei 8.666/93. 

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 

valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota 

fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 

celebrados com TRE/AL. 

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 

contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor 

devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na 

Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de 
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Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-

lo. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 

por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 

(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da 

CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o 

cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços 

contratados, bem como para verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas 

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 

fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 

Contratos - SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 

execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 

prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e 

modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 

técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de Referência. 

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e 

Intérprete de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará 

a cargo da servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a 

servidora Rivana Pinto de Azevedo. 

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 

Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 

ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar 

em substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 

v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 

que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 
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objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 

qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 

no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de 

outro mecanismo por ela elaborado; 

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 

contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 

servidores responsáveis pela fiscalização. 

  

14. ANEXOS: 

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

E VOZ 

II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO 

DA EMPRESA) 

III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR 

IV.  MAPA DE RISCOS 

Maceió, 03 de maio de 2021 

  

Flávia Gomes de Barros 

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação 

  

       

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE 

BARROS, Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 14:08, conforme 

art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I -A 

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

AUTORIZADOR(A) 

 Nome:  

Profissão: 

CPF:  

RG:  

Telefones:  

Endereço: 

E-mail:  

Whatsapp:  

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo assinado, autoriza, 

expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em partes, para fins institucionais, 

educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando à exibição e reexibição em qualquer mídia 

existente ou que vier a existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, 

seja qual for o processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO.  

 

O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua conveniência, que 

dele farão uso na mesma extensão permitida por este instrumento.  

 

A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como seus parceiros citados, 

de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que título for sendo concedida em caráter irrevogável e 

irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e 

por seus herdeiros.  

 

Maceió, ______ de ________de 2021. 

 

 Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A) 
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ANEXO I –B 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

Empresa: 

CNPJ:  

Endereço completo:  

Edital:  

Prazo de validade da proposta: 

 
Item Objeto Unidade Quantidade 

Estimada 
por ano 

Custo 
unitário 
(R$/hora) 

Custo 
Total 
(R$) 

1 Prestação de Serviço de Intérpretes 

da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a Língua Portuguesa 

e vice-versa, nas modalidades 

falada, sinalizada ou escrita, nas 

formas simultânea ou consecutiva 

e/ou simultânea remota, ao vivo ou 

ensaiada, gravada ou não, conforme 

itens 5 e 5.1, do Termo de 

Referência 

Hora-base 

(*) 

402   

2 Prestação de Serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE), 

incluindo profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários, conforme itens 6.3 e 7.4 

do Termo de Referência. 

Hora 64   

3 Prestação de Serviços de 

Audiodescrição (AD), ao 

vivo/gravada, de forma não 

presencial, em eventos, atividades 

diversas e projetos institucionais do 

TRE-AL ou por ele promovidos, 

conforme itens 6.3 e 7.4, do Termo 

de Referência. 

Hora 64   

 
(*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao 

vivo ou gravada, prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, conforme preconizam as entidades de 

classe. O valor da hora-base deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 

 

 Data e Assinatura do representante legal . 
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ANEXO I-C DO TERMO DE REFERÊNCIA INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

DE RESULTADO – IMR 

 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017). 

 

Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará o indicador 

descrito nos quadros abaixo: 

 
INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme descrito no Termo 

de Referência, verificando a execução integral e qualidade dos serviços. 

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente 

Instrumento de medição  
Conferência da tradução durante as sessões colegiadas do TRE/AL e nos 

seus eventos com público externo. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários dos serviços 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada as atividades realizadas e descontado conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme Contrato. 

 

 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 95% até 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do valor 

mensal; 

2) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do valor 

mensal; 

3) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 95% do valor 

mensal; 

4) abaixo de 60% das atividades realizadas com qualidade: 90% do valor 

mensal. 

 
 

Sanções 

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5% sobre o valor mensal; 

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 
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Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas  será  garantida  a  ampla  defesa  e o  contraditório. 
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Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser 

ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas 

através de Termo Aditivo de Contrato. 

  

INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS) 

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos serviços, vedada a ausência de 

colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no caso 

de faltas. 

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente. 

Instrumento de medição  
Controle realizado por apresentação, validada e certificada pela 

fiscalização. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de ponto. 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal; 

2) 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor mensal; 

3) Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do valor mensal; 

4) Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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ANEXO I-D DO TERMO DE 

REFERÊNCIA  MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação: 
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a interpretação da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) 

No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 201/2021 (0884276) 
FASE DE ANÁLISE: 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 

Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 
Ação Preventiva Responsável 

Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 

Seção  de  Licitação 
verifica a  divergência  e solicita 

justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Dano 

Não atendimento ao princípio da publicidade; 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 

solicitandojustificativa e providências cabíveis. 
SAD 

 

 

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
RISCO 

3 
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Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Dano 

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 

portaria de designação dos fiscais do contrato e 
respectivos substitutos. 

SAD 

 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 

Descumprimento dos ditames das Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos serviços e 
informa o gestor do contrato através do 
relatório técnico de fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 

contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 1º de maio de 2021.  

Lindineide Oliveira Cardoso 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2021 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2021 
Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA 
XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na 
Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),  e/ou legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE), e/ou audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021 e seus anexos. (SELECIONAR O OBJETO PERTINENTE CONFORME RESULTADO DA 
LICITAÇÃO) 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os  Requisitos Técnicos  dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico nº xx/2021). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, considerando 
o valor unitário da hora de R$ xxxxx e o quantitativo estimado para o período de doze 
meses de vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos 
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução 
dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 
apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, 
por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes 
de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade 
com o Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão 
Eletrônico nº xx/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão 
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES 
NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no 
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado 
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem 
entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá 
apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do 
contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de 
dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
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resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula 
compete ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, 
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução estipulados neste 
Termo de Referência. 
b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto de Azevedo. (VERIFICAR 
SE SERÁ OBJETO DO CONTRATO) 
c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo 
da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. (VERIFICAR SE SERÁ OBJETO DO 
CONTRATO) 
d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e 
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o 
caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 
DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
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b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital 
do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de 
Referência; 

d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 
para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 
serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 
definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 
pela contratante; 

g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 
qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 

h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 
previdenciárias advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 
estabelecidos no Edital do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o 
Termo de Referência; 

j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 
empregados nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 
xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na 
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 
descumprimento de horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 
permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 
serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 
substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do 
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, 
na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições 
previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 
orientar seus empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu 
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia 
autorização da administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de 
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 
providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 
irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 
empregados da CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 
identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 
e condições estabelecidos neste  contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 
estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 
tema; 
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h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 
prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 

com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações 
contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas 
no contrato ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo 
devido, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez 
centésimos por cento) sobre o valor total contrato, por cada 
evento/ocorrência de descumprimento dos prazos e obrigações 
constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime de Execução dos Serviços do 
Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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PARÁGRAFO SEXTO -   As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, 
o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO -  Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 

prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 

valores praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
Pelo TRE/AL 
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Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
Pela Empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 2591 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhora Secretária substituta,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando  à contratação de
empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD).

A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando as
disposições referentes às Sanções Administrativas, Penalidades, Obrigações  da
Contratada. Foi incluída Cláusula sobre o reajuste.

No Termo de Referência anexo ao Edital foram alteradas as redações dos itens 11.2.6 e
11.2.7.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame quanto ao itens 2 e 3, em
virtude do valor estimadopara a contratação. Quanto ao item 1 a concorrência será
ampla.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 5.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 6.24.2 e 9.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 7.6, 7.7 e 8.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
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proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações/alterações acima
indicadas.

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 13/05/2021, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892256 e o código CRC C8549822.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892256v3
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2021 

 Minuta 

PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresas para a prestação 
de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição 
de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, 
bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresas para a 
prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente,  nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 
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2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão, QUANTO AO ITEM 1,  os interessados 
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
2.1.1. Poderão participar deste pregão, QUANTO AOS ITENS 2 e 3,  EXCLUSIVAMENTE 
MICROMEPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos 

2.1.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com 

a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor  total do item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando 

o quantitativo total de horas estimadas. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.         Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora  licitados são os que 
constam da tabela abaixo, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
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Item 
Valor unitário 

estimado 
Quantidade total  de 

horas estimadas 
Preço máximo por item 

(Valor total) 

1 R$ 213,38 402 R$ 85.778,76 

2 R$ 620,00 64 R$ 39.680,00 

3 R$ 256,67 64 R$ 16.426,67 

 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado (serviços); 

d) conter o preço unitário (por hora) e total do serviço ofertado. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0892266)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 267



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 
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13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DO REAJUSTE   

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses 
e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que 
vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, 
tendo por critério os valores praticados no mercado. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

16.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

16.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 
fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 
prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo 
da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 
técnicas e regime de execução estipulados no Termo de Referência. 

b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana 
Pinto de Azevedo. 

c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 
ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 
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d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 

e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 
objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 
qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 
no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 
-IMR anexo ao Termo de Referência, ou de outro mecanismo por ela 
elaborado; 

f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 
servidores responsáveis pela fiscalização. 

 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste edital; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

  

 17.4.1. Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

17.4.2.  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

17.4.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

17.5.   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 
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17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

17.7.  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  item 17.4 poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas “c” e “d” do item 17.4 
13.3 e 13.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

17.10. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 

17.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.12.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.14.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 

18.1.  Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 
4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos 
Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação 
de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

18.1.1. O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C deste Edital. 

 

18.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o 
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo 
gestor do contrato. 

 

18.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 
declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

18.4. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 
planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar 
a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

18.5. A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-
se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 
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18.6. O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

18.7. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
18.8.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.10. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
18.11. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
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22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Modelo de Termo de Autorização  de Uso de Imagem e Voz; 
ANEXO I-B – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO I – C – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I -D – Mapa de Riscos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos 

(LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, 

promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-

AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial 

(executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido 

simultaneamente) ou gravado previamente.” 

  

1. OBJETO 

  

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 

surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 

realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo 

presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e 

reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) 

promoverão importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. 

Tratam-se de recursos de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o 

acesso irrestrito das pessoas com deficiências sensoriais nas manifestações 

públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado 

de Alagoas, incluindo sessões de julgamento, eventos com público externo, 
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presenciais ou não, vídeos e demais publicações institucionais veiculados nas 

redes sociais e no site do Tribunal. 

  

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida 

como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) e aos demais normativos vigentes que regem a matéria. 

  

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 

22 de junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de 

medidas voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, 

merecendo destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir: 

XIII – utilização de intérprete de Linguagem 

Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e 

comunicação em linguagem acessível em 

todas as manifestações públicas, dentre elas 

propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos 

educativos, eventos e reuniões. 

  

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e 

práticas referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais 

verifica o cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário 

do Ranking da Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões: 

  

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem 

brasileira de sinais em manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos 

oficiais, vídeos, eventos, sessões de julgamento e demais 

reuniões. 

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em 

manifestações públicas? 
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Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em 

manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

  

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) na Agenda 2030: 

  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro 

dos países e entre eles. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. 

3.  CONCEITOS ADOTADOS 

  

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe 

destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI) e reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir: 

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e 

o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros, classificadas em: 

(...) 

barreiras nas comunicações e na informação: 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite 

a expressão ou o recebimento de mensagens e 

de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

 barreiras atitudinais: atitudes ou 

comportamentos que impeçam ou prejudiquem 

a participação social da pessoa com deficiência 

em igualdade de condições e oportunidades 

com as demais pessoas; 

 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 

impedem o acesso da pessoa com deficiência 

às tecnologias; 

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 
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digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa 

gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. 

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por 

um, ou mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, 

tato); inclui a deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a 

surdocegueira, a deficiência tátil e a múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 

15599:2008). 

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se 

pretende contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a 

surdez, e as deficiências visuais. 

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa 

com deficiência auditiva: 

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência 

auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. 

Assim, se tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma 

conversa pela leitura orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme 
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ou vídeo e de ler. Porém, é o domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência 

em sua comunicação efetiva com outros surdos e mesmo com ouvintes que 

tenham conhecimento de LIBRAS. 

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais 

estão definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016: 

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; 

b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica ou somatório da medida do campo visual em 

ambos os olhos igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores. 

  

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma 

melhor definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi 

dividido em três itens: 

  

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas 

manifestações públicas: sessões de julgamento, eventos e reuniões 

com a participação de público externo, pronunciamentos oficiais, 

propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet: site do 

TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais; 

  

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a 

ser contratado para as seguintes manifestações públicas: 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e 

estáticas, e publicações no site do TRE-AL na internet, canal 

no YouTube e redes sociais; 
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ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes 

manifestações públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e demais publicações no site do 

TRE- AL na internet, canal no YouTube e redes sociais. 

  

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras - 

Item 1 

4.2.1. Definições 

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal 

de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a 

define como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico 

de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil. 

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS 

é uma língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que 

constitui o sistema linguística de comunidades surdas do Brasil. 

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para a Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada 

(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de 

acessibilidade comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência 

auditiva, surdos e ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e 

situações sonoras em eventos presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser 

realizada nas seguintes modalidades: 

a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea ou consecutiva, realizada com a presença do 

intérprete de LIBRAS no mesmo local em que ocorre o 

evento e de onde fala o orador; 

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao 

vivo pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou 

redes sociais), em espaço ou janela de LIBRAS, sendo que o 
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intérprete se encontra em local diverso da realização do 

evento ou de onde fala o orador; 

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia 

da interpretação em LIBRAS para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de LIBRAS, mediante divulgação e 

publicação na internet: site, canal do YouTube e redes sociais 

do TRE-AL. 

  

4.3. Requisitos técnicos 

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar 

posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, 

devendo-se observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem 

como entre a cor de sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas 

ou camisetas lisas, de mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter 

detalhes como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete 

de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura 

deverá usar blusa na cor cinza. 

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em 

espaço ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a 

seguir, extraídos do Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria 

do Audiovisual do Ministério da Cultura, que está conforme com a norma 

técnica ABNT NBR 15290:2016: 

  

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com 

equipamento adequado. 

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o 

espaço/janela de libras são: 

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve 

ser no mínimo metade da altura da tela do televisor ou de 

outro dispositivo; 
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Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela 

deve ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela 

do televisor ou de outro dispositivo; 

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte 

deve estar localizado de modo a não ser encoberto por 

imagens ou pela tarja preta da legenda oculta. 

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da 

tela e não deve ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. No 

caso de videoconferências gravadas ao vivo, o intérprete de Libras 

poderá se apresentar na janela de Libras convencional ou em espaço 

fixado no mosaico com os demais participantes do evento 

audiovisual. 

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de 

iluminação para o intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro 

no topo da cabeça para eliminar todas as sombras no tecido ao fundo 

ou no intérprete. 

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou 

verde, em tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma 

keyer, porque essa técnica possibilita o apagamento completo do 

fundo no vídeo de forma digital, e viabiliza a inserção também 

digital de qualquer imagem para preenchimento, caso necessário. 

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de 

mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes 

como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O 

tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o 

tradutor/intérprete de pele escura usar blusa na cor cinza. 

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado 

enquadramento da imagem do intérprete na janela de libras, a 

posição da câmera deve considerar as medidas a seguir: 

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 

10 e 15 cm acima da cabeça do intérprete; 

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete; 
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c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre 

os cotovelos do intérprete, posicionando-se às mãos em frente 

ao peito até que as pontas dos dedos médios se toquem. 

Dependendo da necessidade, o espaço de sinalização pode ser 

acrescido de até mais 10 cm para cada lado a partir dos 

cotovelos. 

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida 

com cortes das mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de 

Libras. 

  

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo 

principal por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica 

de sobreposição de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP). 

  

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

(TILS) 

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 

2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 

tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 

2º da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

  

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua 

Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação 

profissional formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de 

graduação em curso de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição 

de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de 

certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das 

opções a seguir: 
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a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os 

credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de 

Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 

organizações da sociedade civil representativas da comunidade 

surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 

instituições referidas no item 3. 

  

4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja 

prestado por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, para assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais 

deverá ser previamente exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem. 

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, 

bem como no Código de Ética integrante do Regimento Interno do 

Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS): 

  

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor 

técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo 

respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em 

especial: 

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito 

de sigilo da informação recebida; 
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II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, 

credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual 

ou gênero; 

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos 

que lhe couber traduzir; 

IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes 

que frequentar por causa do exercício profissional; 

V.  pela solidariedade e consciência de que o direito 

de expressão é um direito social, 

independentemente da condição social e 

econômica daqueles que dele necessitem; 

VI.  pelo conhecimento das especificidades da 

comunidade surda. 

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras 

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de 

Alagoas, tais como sessões de julgamento, eventos e reuniões com a 

participação de público externo, pronunciamentos oficiais, propagandas 

institucionais, vídeos e publicações na internet: site do TRE-AL, canal 

no YouTube e redes sociais. 

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea 

ou consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras 

no mesmo local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo 

pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais), 

em espaço ou janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra 

em local diverso da realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de 

Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL. 
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4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos 

(LSE) – Item 2 

4.4.1. Definições 

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma 

produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas 

línguas orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. 

Por ser voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a 

identificação de personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que 

necessário. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16). 

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada 

inclui, além das falas dos personagens em cena, informações e falas de 

personagens em off (fora de cena) e a transcrição de sons não literais, 

desapercebidos sem o uso da audição. 

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição 

para texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais 

informações que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na 

LSE para que surdos e ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, 

sempre que na produção audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes 

em cena ou fora dela. 

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção 

instantânea reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, 

ou gravado previamente para reprodução posterior. 

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas 

descritivas para televisão denominado closed caption (CC), também conhecido 

em português como “legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na 

fonte branca sobre o fundo preto padrão. 

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por 

estenotipia, reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar 

o mais rápido possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto. 

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios 
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4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem 

parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados. 

Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções 

Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 

15290:2016. 

4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia 

de Produções Audiovisuais Acessíveis: 

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no 

máximo duas linhas com, no máximo, 37 caracteres cada 

uma. Essa medida, de origem europeia, é chamada regra dos 

seis segundos e é bastante usada por empresas de legendagem 

de vários países. Embora o sistema de closed 

caption possibilite a exibição de uma legenda em mais de 

duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a medida da regra 

dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o 

movimento de deflexão que faz com que o espectador 

harmonize a leitura das legendas com a visualização das 

imagens. Exibir legendas com mais de duas linhas 

prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir 

confortavelmente a uma produção audiovisual por completo. 

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que 

a velocidade de leitura de uma legenda seja compatível com 

a velocidade da fala que ela traduz. De acordo com a regra 

dos seis segundos, existem três velocidades que possibilitam 

que um espectador assista confortavelmente a uma produção 

audiovisual: 145, 160 ou 180 palavras por minuto (ppm), 

medidas que podem ser transformadas em caracteres por 

segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para legendas, 

também chamado de legendista. 

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 

180 ppm, deverá ser editada para que o espectador consiga 

mover os olhos da legenda para a imagem confortavelmente 

e possa acompanhar toda a produção audiovisual. 

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas 

em três formatos: 

v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número 

de caracteres para as duas linhas, apresentando um formato 
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semelhante ao de um retângulo, com as duas linhas do mesmo 

tamanho ou de tamanhos próximos; 

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que 

se mostra maior que superior, apresentando um formato que 

lembra uma pirâmide; 

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha 

superior, que se mostra maior que a inferior, apresentando um 

formato que lembra uma pirâmide invertida. 

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma 

legendagem consiste na determinação dos tempos de entrada 

e saída de uma legenda. Uma boa marcação de legenda 

acontece quando se consegue obter o exato sincronismo entre 

as falas e as legendas. Essa sincronização pode ser realizada 

com o auxílio de um cronômetro, conhecido como TCR (Time 

Code Reader) ou por meio de software livre de legendagem. 

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com 

a velocidade de leitura do espectador, permitindo que tenha 

tempo suficiente de ler. Estudos mostram que uma legenda 

não pode durar menos do que um segundo e não mais do que 

seis segundos. Aqui no Brasil, usa-se comumente legendas 

com duração de até quatro segundos. 

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem 

apresenta uma série de convenções lexicais, sintáticas e 

tipográficas. Algumas dessas convenções se assemelham às 

de qualquer texto escrito e outras são características da 

legendagem: 

xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao 

uso no texto convencional, tais como vírgula, dois pontos, 

interrogação e aspas. Outros sinais de pontuação têm uso 

diferente na legendagem. Por exemplo: o ponto-final indica 

que não há continuação naquela legenda; o travessão é usado 

em diálogos, mas sem espaço entre o sinal e a palavra que se 

segue; os três pontos indicam hesitação, dentre outros. 

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são 

usados como convenções na legendagem. O título da 

produção audiovisual e as informações diegéticas (conjunto 

de elementos que caracterizam e integram a narrativa) são 

legendados em letras maiúsculas. O itálico é utilizado para 

legendar vozes vindas de dispositivos como computador, TV, 
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rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda inteira também 

aparece em itálico para traduzir letras de canções ou vozes 

em off, ou seja, aquelas cujo falante não pode ser visualizado 

em cena. Na LSE produzida no Brasil, usa-se colchetes para 

informações adicionais, indicação de falante e efeito sonoro. 

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a 

parte inferior da tela e fica em posição centralizada, pois 

assim ocupa menos espaço e facilita a movimentação ocular 

do espectador para visualização da legenda e da imagem. Em 

algumas situações, elas são colocadas na parte superior da 

tela, geralmente quando aparecem créditos da produção 

audiovisual ou quando o fundo está muito claro e pode 

dificultar a visualização. 

  

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser 

observados também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as 

devidas edições linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar 

imagens e legendas. As edições linguísticas são manipulações no texto 

audiovisual, relacionadas à segmentação da fala em blocos semânticos, à 

redução da informação textual e à explicitação de informações sonoras, aquelas 

depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos sonoros e a identificação de 

falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.48). 

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o 

legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do 

texto audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros 

técnicos e linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os 

parâmetros da LSE (técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção 

das legendas e maior aproveitamento da produção audiovisual pelo público 

espectador. 

4.8. Confecção de legendas 

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente 

por métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz. 

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de 

um teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas 
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com menos toques que um teclado convencional. É considerada um método 

bastante confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em 

legendas ocultas. De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda 

em tempo real pelo sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na 

grafia das palavras. 

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta 

vozes e produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa 

não reconhece as vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido 

previamente calibrada, sendo necessário um profissional para repetir aquilo que 

está sendo dito. 

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de 

reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão 

das legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode 

ocorrer falhas de sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no 

texto. 

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas 

previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas 

diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, 

as legendas serão reproduzidas. 

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das 

produções para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas 

que permite as etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como 

exemplo, pode-se citar, dentre outros, o programa Subtitle Workshop 

6.0b (SW), que é um software livre muito usado por legendistas e por empresas 

legendadoras no Brasil. 

4.9. Modo de exibição das legendas 

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia 

(cinema, TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina 

o formato e a extensão das legendas e os recursos computacionais específicos 

que são necessários. 

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser: 

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real; 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0892266)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 295



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o 

vídeo. 

  

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor 

exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja 

capaz de exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por 

exemplo, que deve ser ligada a um computador contendo as legendas. 

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença 

de um profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de 

“lançar” cada legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos 

parâmetros técnicos e linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em 

programas de legendagem, mas precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas 

de apresentação (slides) para que sejam lançadas individual e manualmente. 

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as 

legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de 

mídia. O processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de 

vídeo e de legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza 

os arquivos e já apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas 

permitem configurar a legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte 

desejados. 

4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, 

pode ser feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com 

marcações de tempos inicial e final para ambos os modos. São eles: 

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados 

programas que disponham de ferramentas de edição e de ajustes de 

vídeo que permitam a inserção de legendas. Após inseridas por 

gravação definitiva, não é possível ao usuário espectador 

desabilitar a legenda no vídeo. 

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as 

legendas são projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do 

texto é branca, e podem ser habilitadas ou não, a critério do usuário 

espectador, assim nas legendas para TV. 
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4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) 

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado 

para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e 

publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL. 

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para 

transmissão ao vivo pelos canais do  TRE-AL na internet 

(YouTube e/ou redes sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3 

4.12.1. Definições 

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que 

visa a tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência 

visual. Trata-se de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio 

de locução adicional roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem 

corporal, os estados emocionais, a ambientação e as demais informações que 

não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência 

visual. 

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes 

para este termo de referência: 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0892266)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 297



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

  

i) audiodescrição 

recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução 

de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, 

aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva 

em áudio, para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou 

dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, 

especialmente sem o uso da visão. 

ii) audiodescritor consultor 

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da 

narração da audiodescrição com formação técnica adequada. 

Convém que seja um profissional com deficiência visual. 

iii) audiodescritor narrador 

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição. 

iv) audiodescritor roteirista 

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação 

técnica adequada. 

(...) 

v) unidade descritiva 

composição com informações para o narrador da audiodescrição. 

Contém o texto a ser narrado e o seu ponto de inserção indicado 

com marcação, seja time code in (tc in), time code out (tc out), ou 

equivalente. 

  

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de 

acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, 
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tais como maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou 

em caracteres ampliados. 

  

4.14.  Requisitos técnicos 

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição 

definidas na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão 

destacados os requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica: 

  

  i) Atribuições do audiodescritor 

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser 

audiodescrito; 

b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as 

informações relativas à obra e pertinentes à audiodescrição; 

c.  elaborar a nota introdutória; 

d.  elaborar o roteiro. 

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, 

incluindo descrições que, por falta de tempo hábil, não possam ser 

fornecidas no decorrer do evento. As notas introdutórias devem 

conter: 

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços 

disponíveis; 

b. detalhamento e complementação dos procedimentos de 

segurança para situações de emergência; 

c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da 

audiodescrição; 

d.  créditos e patrocinadores; 

e. características físicas dos participantes, papéis que 

desempenham, vestimentas, quaisquer gestos ou maneirismos 

que usem repetidamente durante o evento; 

f. descrição da audiência, bem como registro de presença de 

autoridades, pessoas famosas e conhecidas da comunidade; 

g. definição de estilos e terminologias usados no evento. 
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4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são 

introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem 

conter os seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as 

”deixas”, ou seja, a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem 

nas instruções para a narração da AD. 

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor 

roteirista sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor 

consultor. Como nem sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor 

narrador, os elementos descritos no parágrafo anterior são importantes para 

auxiliar na gravação da voz e dar à narração o teor adequado a cada ação, cena 

ou momento da produção audiovisual. 

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos 

roteiros de audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, 

quem, como, onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são 

incluídas as descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), 

dos gestos, das expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e 

demais informações contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual 

possa ser amplamente percebida e compreendida por pessoas com deficiência 

visual. 

4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes 

recomendações: 

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas 

por subtítulos, letreiros, avisos e títulos de crédito, 

priorizando os conteúdos e inserindo essas informações no 

tempo de silêncio disponível; 

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, 

fluidez, sintaxe objetiva, orações com sentido completo e 

tempo verbal no presente do indicativo, evitando-se usar os 

gerundismos, regionalismos, cacofonias, gírias, 

redundâncias, vícios de linguagem e palavras com sentido 

dúbio; 

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo 

com o gênero da obra ou do evento, a faixa etária e as 

necessidades do público-alvo; 
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d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no 

idioma grafado; 

e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita 

ao tempo de silêncio disponível, podendo se sobrepor às falas 

somente quando imprescindível para a compreensão da 

informação visual. Devem ser respeitadas as informações 

trazidas pela imagem, evitando-se a censura e o excesso de 

dados. 

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons 

óbvios que possam ser facilmente deduzidos pelo espectador 

com deficiência visual. 

  

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de 

audiodescrição, além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá 

considerar os seguintes aspectos: 

  

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem 

seguir o roteiro; 

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a 

compreensão da cena, devem ser descritos os planos, 

enquadramentos e movimentos da câmera; 

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da 

audiodescrição e do áudio original devem estar equalizados de modo 

que ambos sejam apreendidos e compreendidos pelos espectadores 

com deficiência visual. 

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento 

ou produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras 

pessoas envolvidas devem considerar os seguintes requisitos: 

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem 

deve ser identificado primeiramente por uma característica 

associada a um adjetivo ou um substantivo, seguida de sua 

identificação nominal. Após a associação da característica ao 
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nome revelado, tal personagem para a ser identificado pelo 

nome. 

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um 

personagem deve obedecer a seguinte sequência: gênero, 

faixa etária, etnia, cor da pele, estatura, compleição física, 

olhos, cabelos e demais características marcantes. 

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é 

recomendável iniciar pelas peças maiores e pela parte 

superior. A fim de facilitar a localização de um personagem 

por pessoas com baixa visão, deve ser destacada uma parte da 

vestimenta, um acessório ou uma cor predominante que 

sobressaia visualmente. 

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou 

maneirismo de um personagem, é recomendável que sejam 

utilizados verbos descritivos. 

  

4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos 

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de 

Alagoas: seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, 

colóquios, painéis, ciclos de debates, audiências públicas e outros eventos que 

tenham a participação de público externo e que abordem temáticas de bases 

acadêmicas, tais como Direito e Processo Eleitoral, além de temas ligados à 

cidadania e à educação política. 

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento 

e os gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as 

informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta, 

palestrantes). 

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de 

cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é 

audiodescrito. 

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, 

o audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter: 
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a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes 

e as terminologias específicas, bem como conhecimento 

sobre os recursos de tecnologia assistiva necessários e a 

descrição adequada das logomarcas; 

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos 

que serão exibidos. 

  

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e 

da ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser 

utilizada para: 

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua 

posição no palco; 

b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas 

(fotografias, desenhos, gráficos, diagramas, tabelas e outras), 

complementando a fala do palestrante; 

c. descrição de vídeos; 

d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que 

não interfira na fala do palestrante; 

e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a 

atenção da plateia, chegada ou saída dos palestrantes; 

f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o 

evento. 

  

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a 

audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, 

as suas características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, 

formatos, cores e texturas. 

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as 

informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas. 

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros 

documentos digitais disponibilizados ao público em geral, além das 

informações textuais, deve-se fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, 

gráficos, infográficos, ícones e logomarcas. 
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4.26. Narração da audiodescrição (AD) 

4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de 

audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração 

segundo o roteiro: 

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da 

cena; 

b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua 

exibição. 

  

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve 

considerar: 

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel 

ao roteiro, quanto aos pontos de inserção das unidades 

descritivas, bem como ao seu conteúdo; 

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, 

sempre que a informação for relevante para a compreensão 

plena da situação, o audiodescritor narrador deve estar 

preparado para eventuais inserções de audiodescrição, 

referentes a ações ou falas não previstas pelo roteiro original; 

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara 

e a entonação deve respeitar a dinâmica e o gênero da obra 

evitando tornar-se monocórdica ou demasiadamente 

expressiva; 

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com 

predominância de personagens femininos é recomendável 

usar uma voz masculina e vice-versa; 

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido 

quando comprovada a impossibilidade de haver um 

audiodescritor narrador para executar o trabalho, sendo 

restrita apenas à leitura de textos informativos (não literários 

ou artísticos). 

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD) 
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4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações 

públicas da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, 

vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio 

eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL. 

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes 

sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

  

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades 

especificadas acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual 

a ser audiodescrito para a empresa ou profissional contratado, que deverá 

realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos 

e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e 

computadores pessoais. 

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 

  

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e 

interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua 

Portuguesa e vice-versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

assinatura do contrato, nos seguintes tipos de evento: 
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i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou 

consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo 

local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou 

janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra em local diverso da 

realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

1 

Prestação de Serviço de 

Intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a 

Língua Portuguesa e 

vice-versa, nas 

modalidades falada, 

sinalizada ou escrita, 

nas formas simultânea 

ou consecutiva e/ou 

simultânea remota, ao 

vivo ou ensaiada, 

gravada ou não. 

Horas – 

base 

LIBRAS 

12637 402h 

  

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada 

simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, 

prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base 

deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 
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5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e 

feriados será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em 

dias úteis quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais 

de um evento simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de 

semana a CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do 

preposto, para eventuais contatos. 

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação 

da LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada 

(oral/auditiva), sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de 

diploma de graduação em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por 

instituição de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), ou de certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo 

menos uma das opções a seguir: 

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema 

que os credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições 

de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias 

de Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada 

por organizações da sociedade civil representativas da 

comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado 

por uma das instituições referidas no item 3. 

  

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os 

certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua 

vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e 

Imagem, prevista no ANEXO I-A, dispensando-se a remessa dessa 

documentação quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 
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5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 

7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética 

integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). 

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base 

na norma técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas 

pelo Ministério da Educação. 

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

  

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras 

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços; 

d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou 

terno/gravata/tailleur; 

g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço, bem como responsável pelo recebimento e 

verificação de funcionamento dos equipamentos e orientação aos 

prestadores de serviços. 

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos 

gravados previamente”. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0892266)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 308



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderá ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor 

total de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados 

de no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para 

gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou 

janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, 

canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 
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5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com o prestador de serviços, em caráter excepcional. 

  

5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e 

voz, conforme modelo constante do ANEXO I. 

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da 

assinatura do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente 

aberta, no âmbito do contrato. 

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 5.10. 

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras 

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá 

se apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – 

Ordem de Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do 

público, dos palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não 
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será computado como hora trabalhada para efeito de contabilização do 

pagamento da prestação do serviço. 

5.14. Etapa 4 - Início do evento: 

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, 

será sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando 

atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

  

5.15. Etapa 5 – Fim do evento: 

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço 

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) 

substituído(s) no prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do 

aceite da Ordem de Serviço; 

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição 

deverão ser informadas pelo FISCAL; 

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos 

da Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação 

de substituição. 

  

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 
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5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento; 

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte; 

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo válida a execução dos demais; 

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa às horas de interpretação de libras; 

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas 

compõem então a base de cálculo para o pagamento; 

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento. 

  

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços 

5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência; 

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, 

todos calculados sobre a base de cálculo de LIBRAS; 
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5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 (oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do 

profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em 

menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter 

seu início no horário previsto, com a presença do profissional. 

  

5.19. Mudança de local do evento 

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

03 (três) horas eventuais mudanças de local do evento; 

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de 

serviços, quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 

(três) horas previstas; 

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento, 

mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo. 

  

5.20. Verificação dos locais dos eventos 

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a 

solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço. 

  

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 
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5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a janela de libras com a interpretação. 

5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) 

horas após a confirmação do recebimento da OS. 

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do  TRE-AL). 

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, 

excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 

(cinco) minutos. 

  

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

  

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da 

devolução do arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o 

tempo de serviço efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da 

conformidade das especificações. 

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º 

do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, 

mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades e 

especificações do objeto. 

  

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA 

PARA SURDOS E ENSURDECIDOS 
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6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça 

Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal 

no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

a contar da assinatura do contrato. 

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes 

sociais) 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

2 

Prestação de Serviços de 

Legenda para Surdos e 

Ensurdecidos (LSE), 

incluindo          profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários. 

Horas 12637 64 h 

  

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser 

produzida à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (YouTube e/ou redes sociais). 
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6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma 

fala e a vinculação do texto. 

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o 

cumprimento, pela CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, 

através de testes de verificação. 

6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à 

CONTRATADA. 

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00h e 22:00h. 

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda 

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços; 

ii. Hora prevista para início da prestação de serviços; 

iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços; 

iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços; 

v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços; 

vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação de serviço. 

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 6.25. 

6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 
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6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 
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6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 6.8. “Prestação de serviço em eventos gravados previamente”. 

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo 

(conexão remota) 

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos 

não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará 

pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da 

solução e a efetividade dos serviços. 

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

6.21.  Etapa 4 – Início do evento 

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 

  

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0892266)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 318



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Legenda. 

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 
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6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados 

sobre a base de cálculo de legenda. 

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. 

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo 

de 8 (oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de 

cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses 

casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 

  

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço 
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efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

AUDIODESCRIÇÃO (AD) 

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de 

Audiodescrição em manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais 

como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, 

e publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do 

contrato. 

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais); 

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 
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7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos 

profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante 

do ANEXO 1, e deverá ser preenchido a cada OS emitida. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

3 

Prestação de 

Serviços de 

Audiodescrição 

(AD), ao 

vivo/gravada, de 

forma não 

presencial, em 

eventos, atividades 

diversas e projetos 

institucionais do 

TRE-AL ou por ele 

promovidos. 

Horas 3778 64 h 

  

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais 

alocados no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de 

empresas públicas ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de 

formação ou aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos. 

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a 

documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na 

prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação 

quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas 

pausas entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a 

audiodescrição ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a 

informação audiodescrita com os demais sons emitidos. 

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-

AL se encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a 
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empresa contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios 

compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em 

seus dispositivos móveis e computadores pessoais. 

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00 e 22:00 horas. 

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, 

cujos prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição 

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b. Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços; 

d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço. 

  

7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em 

eventos gravados previamente”. 

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 
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enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, 

serão computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços; 

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato; 

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 

  

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço 
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7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, 

conforme modelo constante do ANEXO 1. 

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – 

Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito do contrato. 

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 7.8. 

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao 

vivo (conexão remota) 

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em 

eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se 

responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito 

funcionamento da solução e a efetividade dos serviços. 

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

7.14.  Etapa 4 – Início do evento 

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 
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7.15. Etapa 5 – Fim do evento 

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço 

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no 

mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Audiodescrição. 

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 
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7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores de locação de 

equipamentos e 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de 

audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo de audiodescrição. 

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base 

de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de 

ressarcimento. 

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

  

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo 

audiodescrito deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo 

de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, 

serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 
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7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço 

efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente. 

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas 

neste Termo de Referência. 

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens 

e subitens deste Termo de Referência. 

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 

acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 

para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 

serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 

definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE. 
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8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 

pela contratante. 

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 

qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços. 

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 

previdenciárias advindas da prestação dos serviços. 

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 

habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 

estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 

empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de 

Referência e anexos. 

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade 

na falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 

descumprimento de horário por parte de seus funcionários. 

8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 

permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 

serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 

substituições temporárias de seus funcionários. 

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao 

patrimônio do TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados 

e prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das 

atribuições previstas no contrato. 

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros 
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de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, 

devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário 

a seu favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem 

prévia autorização da administração do TRE/AL. 

  

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio 

de servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 

providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 

irregularidade constatada. 

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 

devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas. 

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 

empregados da CONTRATADA para execução dos serviços. 

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 

identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 

e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 

estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 

tema. 

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 

prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 
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10. DO PAGAMENTO 

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao 

estipulado nos itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 

e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o 

pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, 

de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de ordem 

bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de 

despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 

fatura. 

10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após 

o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal 

realizada pelo gestor do contrato. 

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 

declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 

de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 

acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo 

SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, 

conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 

planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim 

de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro 

será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 

acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se 

passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não 

se admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no 

preâmbulo do contrato. 

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
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especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades 

cabíveis. 

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por 

culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL 

seja ressarcido dos prejuízos causados. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na 

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação 

posterior, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela 

autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos 

porventura causados à Administração e das cabíveis combinações legais. 

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes 

penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem 

prejuízo de eventual pagamento proporcional ao serviço prestado: 

a.  Advertência, por escrito; 

b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência; 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei. 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei 

n.º 8.666/1993. 

  

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 
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11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 

ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo 

das outras sanções previstas em lei. 

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos 

por cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 

descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de 

Execução dos Serviços, limitado ao percentual máximo de 5%. 

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 

pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 

o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 

CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 

processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 

contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 11.2., “b” poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 11.2, “c” e “d”, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, excetuando-se a advertência e a multa, serão publicados 

resumidamente no Diário Oficial da União. 

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 

Lei 8.666/93. 

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 

valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota 

fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 

celebrados com TRE/AL. 

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 

contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor 

devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na 
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Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-

lo. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 

por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 

(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da 

CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o 

cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços 

contratados, bem como para verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas 

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 

fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 

Contratos - SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 

execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 

prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e 

modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 

técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de Referência. 

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e 

Intérprete de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará 

a cargo da servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a 

servidora Rivana Pinto de Azevedo. 

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 

Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 

ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar 

em substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0892266)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 334



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 

que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 

objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 

qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 

no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de 

outro mecanismo por ela elaborado; 

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 

contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 

servidores responsáveis pela fiscalização. 

  

14. ANEXOS: 

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

E VOZ 

II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO 

DA EMPRESA) 

III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR 

IV.  MAPA DE RISCOS 

Maceió, 03 de maio de 2021 

  

Flávia Gomes de Barros 

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação 

  

       

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE 

BARROS, Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 14:08, conforme 

art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I -A 

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

AUTORIZADOR(A) 

 Nome:  

Profissão: 

CPF:  

RG:  

Telefones:  

Endereço: 

E-mail:  

Whatsapp:  

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo assinado, autoriza, 

expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em partes, para fins institucionais, 

educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando à exibição e reexibição em qualquer mídia 

existente ou que vier a existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, 

seja qual for o processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO.  

 

O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua conveniência, que 

dele farão uso na mesma extensão permitida por este instrumento.  

 

A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como seus parceiros citados, 

de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que título for sendo concedida em caráter irrevogável e 

irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e 

por seus herdeiros.  

 

Maceió, ______ de ________de 2021. 

 

 Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A) 
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ANEXO I –B 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

Empresa: 

CNPJ:  

Endereço completo:  

Edital:  

Prazo de validade da proposta: 

 
Item Objeto Unidade Quantidade 

Estimada 
por ano 

Custo 
unitário 
(R$/hora) 

Custo 
Total 
(R$) 

1 Prestação de Serviço de Intérpretes 

da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a Língua Portuguesa 

e vice-versa, nas modalidades 

falada, sinalizada ou escrita, nas 

formas simultânea ou consecutiva 

e/ou simultânea remota, ao vivo ou 

ensaiada, gravada ou não, conforme 

itens 5 e 5.1, do Termo de 

Referência 

Hora-base 

(*) 

402   

2 Prestação de Serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE), 

incluindo profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários, conforme itens 6.3 e 7.4 

do Termo de Referência. 

Hora 64   

3 Prestação de Serviços de 

Audiodescrição (AD), ao 

vivo/gravada, de forma não 

presencial, em eventos, atividades 

diversas e projetos institucionais do 

TRE-AL ou por ele promovidos, 

conforme itens 6.3 e 7.4, do Termo 

de Referência. 

Hora 64   

 
(*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao 

vivo ou gravada, prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, conforme preconizam as entidades de 

classe. O valor da hora-base deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 

 

 Data e Assinatura do representante legal . 
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ANEXO I-C DO TERMO DE REFERÊNCIA INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

DE RESULTADO – IMR 

 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017). 

 

Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará o indicador 

descrito nos quadros abaixo: 

 
INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme descrito no Termo 

de Referência, verificando a execução integral e qualidade dos serviços. 

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente 

Instrumento de medição  
Conferência da tradução durante as sessões colegiadas do TRE/AL e nos 

seus eventos com público externo. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários dos serviços 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada as atividades realizadas e descontado conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme Contrato. 

 

 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 95% até 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do valor 

mensal; 

2) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do valor 

mensal; 

3) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 95% do valor 

mensal; 

4) abaixo de 60% das atividades realizadas com qualidade: 90% do valor 

mensal. 

 
 

Sanções 

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5% sobre o valor mensal; 

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 
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Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas  será  garantida  a  ampla  defesa  e o  contraditório. 
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Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser 

ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas 

através de Termo Aditivo de Contrato. 

  

INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS) 

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos serviços, vedada a ausência de 

colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no caso 

de faltas. 

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente. 

Instrumento de medição  
Controle realizado por apresentação, validada e certificada pela 

fiscalização. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de ponto. 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal; 

2) 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor mensal; 

3) Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do valor mensal; 

4) Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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ANEXO I-D DO TERMO DE 

REFERÊNCIA  MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação: 
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a interpretação da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) 

No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 201/2021 (0884276) 
FASE DE ANÁLISE: 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 

Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 
Ação Preventiva Responsável 

Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 

Seção  de  Licitação 
verifica a  divergência  e solicita 

justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Dano 

Não atendimento ao princípio da publicidade; 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 

solicitandojustificativa e providências cabíveis. 
SAD 

 

 

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
RISCO 

3 
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Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Dano 

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 

portaria de designação dos fiscais do contrato e 
respectivos substitutos. 

SAD 

 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 

Descumprimento dos ditames das Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos serviços e 
informa o gestor do contrato através do 
relatório técnico de fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 

contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 1º de maio de 2021.  

Lindineide Oliveira Cardoso 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2021 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2021 
Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA 
XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na 
Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),  e/ou legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE), e/ou audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021 e seus anexos. (SELECIONAR O OBJETO PERTINENTE CONFORME RESULTADO DA 
LICITAÇÃO) 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os  Requisitos Técnicos  dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico nº xx/2021). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, considerando 
o valor unitário da hora de R$ xxxxx e o quantitativo estimado para o período de doze 
meses de vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos 
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução 
dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 
apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, 
por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes 
de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade 
com o Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão 
Eletrônico nº xx/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão 
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES 
NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no 
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado 
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem 
entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá 
apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do 
contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de 
dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
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resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula 
compete ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, 
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução estipulados neste 
Termo de Referência. 
b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto de Azevedo. (VERIFICAR 
SE SERÁ OBJETO DO CONTRATO) 
c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo 
da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. (VERIFICAR SE SERÁ OBJETO DO 
CONTRATO) 
d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e 
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o 
caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 
DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
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b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital 
do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de 
Referência; 

d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 
para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 
serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 
definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 
pela contratante; 

g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 
qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 

h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 
previdenciárias advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 
estabelecidos no Edital do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o 
Termo de Referência; 

j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 
empregados nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 
xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na 
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 
descumprimento de horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 
permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 
serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 
substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do 
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, 
na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições 
previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 
orientar seus empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu 
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia 
autorização da administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de 
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 
providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 
irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 
empregados da CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 
identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 
e condições estabelecidos neste  contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 
estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 
tema; 
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h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 
prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 

com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações 
contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas 
no contrato ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo 
devido, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez 
centésimos por cento) sobre o valor total contrato, por cada 
evento/ocorrência de descumprimento dos prazos e obrigações 
constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime de Execução dos Serviços do 
Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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PARÁGRAFO SEXTO -   As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, 
o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO -  Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 

prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 

valores praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
Pelo TRE/AL 
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Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
Pela Empresa 
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em aditamento ao Despacho GSAD 0891521,

informo que a reserva de crédito deverá ser feita
proporcionalmente ao tempo de execução do contrato, caso a
contratação em tela se concretize.

 
Nesse sentido, informo que a estimativa de início

do contrato é de 01/06/2021, com estimativa mensal de R$
11.823,62 (onze mil oitocentos e vinte e três reais e sessenta
e dois centavos).

 
Por fim, devolvo os presentes autos para realização

da reserva de crédito, com a urgência que o caso requer.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 14/05/2021, às 08:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892319 e o código CRC 61FC213B.
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
À SGO,
Sr. Chefe,
Diante da informação prestada no despacho GSAD

(0892319), encaminho os autos eletrônicos para conclusão da
reserva de crédito.

Apurando-se a necessidade do exercício no
montante de R$ 82.765,34 (oitenta e dois mil setecentos e
sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), a
disposição do novo quadro de remanejamento se dará da
seguinte forma :

a) o valor programado na POA 2021, na unidade
ACS, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

b) o remanejamento da programação da AAMO,
para a contratação de recepcionista, no valor de R$ 37.765,34
(trinta e sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e
quatro centavos), tendo em vista que tal remanejamento já
fora negociado com a SGP.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/05/2021, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892338 e o código CRC D6712846.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892338v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
Reporto-me à Informação nº 2591, da SLC

(doc. 0892256), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter a Minuta de Edital (doc. 0892266) à análise da AJ-
DG, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 14/05/2021, às 09:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892364 e o código CRC 3B9340DD.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892364v1
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PROCESSO : 0003234-51.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SAD

ASSUNTO : ANÁLISE DE MINUTA DE EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), LEGENDA PARA SURDOS E ENSURDECIDOS (LSE) E AUDIODESCRIÇÃO (AD)

 

Parecer nº 509 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Tratam os autos de licitação na modalidade Pregão,

na forma eletrônica, visando à contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), tudo de acordo com o termo de
referência elaborado pela  Equipe de Planejamento da
Contratação (0886570) e aprovado pela pela Secretaria de
Administração (0886876). 

 
2. DO PROCEDIMENTO

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para as providências contidas nos incisos I e II do  art. 8º da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0886945, ou seja, para realização da estimativa de preço e
sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual dispensa
ou inexigibilidade.

Aquela unidade informa (0891219) que, dado o
ineditismo do objeto a ser contratado, buscou potenciais
fornecedores no mercado local, bem
como no site www.bancodeprecos.com.br, selecionando
propostas vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias e, ainda, a partir de comunicação com
empresas participantes de licitações semelhantes de outros
órgãos, nesta cidade, a exemplo do TRT-19 e o TRE/SE, por
contato telefônico e/ou por correspondência eletrônica
(0887930, 0887996, 0888225, 0888238, 0888816, 0888899, 0888957, 0888988, 0888988 e 0889036). 

Dos valores cotados, a SEIC encontrou os preços
médios abaixo elencados, correspondendo a uma estimativa
total no montante de R$ 141.883,42 (cento e quarenta e um
mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois
centavos), assim decompostos:

Encerrou por sugerir a realização de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com adjudicação
por item, sendo ampla a participação para o item 1 e restrita a
microempresas para os itens "2" e "3" (0891544). 

Encaminhados os autos à COFIN, para fins de
reserva de crédito, foi apurada a necessidade de R$ 82.765,34
(oitenta e dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e trinta
e quatro centavos), para cobrirem as despesas deste exercício
financeiro, a ser remanejado da seguinte forma (0892338):

Parecer 509 (0892437)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 359

https://sei.tre-al.jus.br/sei/www.bancodeprecos.com.br


a) valor programado na POA 2021, na
unidade ACS, no montante de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
b) remanejamento da programação da
AAMO, para a contratação de
recepcionista, no valor de R$ 37.765,34
(trinta e sete mil setecentos e sessenta e
cinco reais e trinta e quatro centavos).

Ainda pendente, até o presente momento, a emissão
do referido pré-empenho. 

 
No evento  0892266,  tem-se a primeira minuta do

edital, elaborada pela SLC/COMAP, com considerações
diversas no encaminhamento (0892256), especialmente no
que se refere à divulgação dos preços orçados pela
administração, ancorado no entendimento do TCU. A SAD
ratificou as inclusões que a SLC fez no Termo de Referência,
como se vê do documento 0892364.

Assim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na forma  ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e
seus Anexos objetivando a contratação de empresas para a
prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD).

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 

Neste ponto, impende noticiar a recente publicação
da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
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referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0892266). 

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 10.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 102.024/2019, quais
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sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
5. DA MINUTA CONTRATUAL

 
A minuta contratual ora analisada (0892266) atende

às prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93,
trazendo os elementos necessários para o caso presente,
quais sejam: a legislação aplicável, o objeto e seus elementos
característicos, o regime de execução, o preço e as condições
de pagamento, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a
indicação da classificação funcional programática, os direitos
e as obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e
os valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 78 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas. 

 

6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? NÃO 0892338

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0886284
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4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens
e/ou serviços que serão contratados? SIM IDEM

5 O Termo de Referência contém justificativa para
enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM

 IDEM

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

7 O Termo de Referência contém justificativa para prévia
seleção de marcas e/ou especificações? N/A  

8 O Termo de Referência contém justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do processo de licitação? N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa para o
agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência
de atestados de capacidade técnica? NÃO  

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

N/A  

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a
apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais razoáveis e
justificados?

N/A  

14
O Termo de Referência contém justificativa para a
necessidade de apresentação de atestados independentes
para cada capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa para vistoria e/ou
visita técnica? N/A  

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação
de serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade? SIM Item 2.5

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM

0886876

 

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
 0891219
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SIM  

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos
de acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

X IDEM

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM 0891219

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM
 

 

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art.
34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique
em vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva
de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

Para os
itens 2 e
3 

0892266

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

NÃO Obs
abaixo 

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

NÃO  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

Para o
item 1  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento
detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os custos unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de
Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de
apresentação de lances, dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do
edital estão de acordo com a legislação? SIM  

38
As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM  

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o
valor a ser contratado? SIM  

A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
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40 A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios
de habilitação econômico-financeira? NÃO  

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? SIM  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços?

SIM  

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das obrigações atribuídas ao contratante e
à fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora de manter as condições de
habilitação durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM

  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
contém norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação
de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para
a fornecedora, a obrigação de devolver valores
eventualmente recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
 N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº
8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

SIM  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

Consta a autorização da autoridade competente para a
abertura da fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e art. 8º, V, do
Decreto 10.024/2019

 Próxima
fase
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58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 8º, XIII, a, do
Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, art. 8º, VI,
do Decreto nº 10.024/2019

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas
de registro de preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de registro de preços?
Caso negativo, existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

Falata a
reserva de
crédito 

Informação
COFIN 

0892338

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A
 

 

 
Quanto ao item 30 da tabela acima, em contato com

a Chefe da Seção de Licitações e Contratos, fomos informados
de que o modelo de minuta adotado pela AGU, que serviu de
inspiração aos modelos deste órgão, não possui tal item, haja
vista que tudo é efetuado automaticamente pelo sistema
COMPRASNET.

    
6. CONCLUSÃO

Dessarte, esta AJ-DG aprova, nos termos do
parágrafo único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta do edital de licitação
(0892266) na modalidade pregão, na forma eletrônica, do
tipo  MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresas
para a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD).

Ao ensejo, recomenda-se aguardar a
correspondente juntada aos autos da reserva de crédito.

À consideração superior.
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 14/05/2021, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/05/2021, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892437 e o código CRC 11A3BAA7.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892437v16
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROBSON CORREIA DOS SANTOS,
Estagiário(a), em 14/05/2021, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892658 e o código CRC 3B58C687.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892658v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva de crédito ND 295 (0892658).

Observação:

Reserva de crédito para contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de tradução/interpretação em LIBRAS.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/05/2021, às 12:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892659 e o código CRC D520A239.
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para reserva de crédito para

atender contratação de empresa para a prestação de serviços
de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), no montante de R$ R$ 82.765,34, para o exercício
corrente (0892338).

 
Ressalvamos a eventual necessidade de ajuste da

POA 2022 - Pleitos, uma vez que há previsão de ampliação de
seções plenárias, dentre outros eventos que implicarão em
necessidade de recursos orçamentários específicos. No
tocante à POA 2022 - Ordinário, o despacho (0891521) já
evidencia esta necessidade, aqui reforçada.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/05/2021, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892660 e o código CRC 0DCE670F.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892660v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
À Secretaria de Administração para juntar aos

autos a reserva de crédito, consoante recomendado no
Parecer 509 (0892437).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/05/2021, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892733 e o código CRC 82D4180A.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892733v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
 
 
À Diretoria-Geral, informando que a reserva de

crédito consta do evento 0892658.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 14/05/2021, às 13:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892761 e o código CRC E562FA41.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892761v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, e especialmente o pronunciamento exarado pela
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº
509/2021 (0892437), aprovando a Minuta Editalícia (0892266),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo  MENOR PREÇO
POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando
a contratação de empresas para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/05/2021, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892763 e o código CRC 06533301.
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PROCESSO : 0003234-51.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD).

 

Decisão nº 1011 / 2021 - TRE-AL/PRE/AEP

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0892763.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a contratação de empresas para a prestação de
serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), tudo de acordo com o termo de referência
elaborado pela  Equipe de Planejamento da Contratação (0886570)
e aprovado pela Secretaria de Administração (0886876) deste
Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0892266, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer AJ-DG nº 509/2021 (0892437) e  demais medidas
de sua alçada.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/05/2021, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892775 e o código CRC BA9C3C52.
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DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
 
 
À SLC, para cumprimento das determinações

contidas na Decisão 1011, 0892775.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 14/05/2021, às 14:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892802 e o código CRC 7B3A5A33.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2021 

 Minuta 

PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresas para a prestação 
de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição 
de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, 
bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresas para a 
prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente,  nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 
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2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão, QUANTO AO ITEM 1,  os interessados 
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
2.1.1. Poderão participar deste pregão, QUANTO AOS ITENS 2 e 3,  EXCLUSIVAMENTE 
MICROMEPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos 

2.1.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com 

a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor  total do item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando 

o quantitativo total de horas estimadas. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.         Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora  licitados são os que 
constam da tabela abaixo, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
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Item 
Valor unitário 

estimado 
Quantidade total  de 

horas estimadas 
Preço máximo por item 

(Valor total) 

1 R$ 213,38 402 R$ 85.778,76 

2 R$ 620,00 64 R$ 39.680,00 

3 R$ 256,67 64 R$ 16.426,67 

 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892808)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 383



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
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e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado (serviços); 

d) conter o preço unitário (por hora) e total do serviço ofertado. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 
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13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DO REAJUSTE   

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses 
e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que 
vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, 
tendo por critério os valores praticados no mercado. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
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15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 
15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

16.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

16.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 
fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 
prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo 
da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 
técnicas e regime de execução estipulados no Termo de Referência. 

b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana 
Pinto de Azevedo. 

c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 
ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 
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d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 

e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 
objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 
qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 
no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 
-IMR anexo ao Termo de Referência, ou de outro mecanismo por ela 
elaborado; 

f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 
servidores responsáveis pela fiscalização. 

 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
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17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste edital; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

  

 17.4.1. Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

17.4.2.  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

17.4.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

17.5.   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 
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17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

17.7.  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  item 17.4 poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas “c” e “d” do item 17.4 
13.3 e 13.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

17.10. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 

17.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.12.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.14.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
 

18.1.  Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 
4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos 
Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação 
de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

18.1.1. O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C deste Edital. 

 

18.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o 
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo 
gestor do contrato. 

 

18.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 
declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

18.4. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 
planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar 
a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

18.5. A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-
se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 
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18.6. O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

18.7. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
18.8.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.10. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
18.11. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
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22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Modelo de Termo de Autorização  de Uso de Imagem e Voz; 
ANEXO I-B – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO I – C – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I -D – Mapa de Riscos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxx de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos 

(LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, 

promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-

AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial 

(executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido 

simultaneamente) ou gravado previamente.” 

  

1. OBJETO 

  

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 

surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 

realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo 

presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e 

reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) 

promoverão importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. 

Tratam-se de recursos de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o 

acesso irrestrito das pessoas com deficiências sensoriais nas manifestações 

públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado 

de Alagoas, incluindo sessões de julgamento, eventos com público externo, 
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presenciais ou não, vídeos e demais publicações institucionais veiculados nas 

redes sociais e no site do Tribunal. 

  

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida 

como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) e aos demais normativos vigentes que regem a matéria. 

  

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 

22 de junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de 

medidas voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, 

merecendo destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir: 

XIII – utilização de intérprete de Linguagem 

Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e 

comunicação em linguagem acessível em 

todas as manifestações públicas, dentre elas 

propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos 

educativos, eventos e reuniões. 

  

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e 

práticas referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais 

verifica o cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário 

do Ranking da Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões: 

  

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem 

brasileira de sinais em manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos 

oficiais, vídeos, eventos, sessões de julgamento e demais 

reuniões. 

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em 

manifestações públicas? 
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Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em 

manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

  

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) na Agenda 2030: 

  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro 

dos países e entre eles. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. 

3.  CONCEITOS ADOTADOS 

  

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe 

destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI) e reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir: 

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e 

o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros, classificadas em: 

(...) 

barreiras nas comunicações e na informação: 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite 

a expressão ou o recebimento de mensagens e 

de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

 barreiras atitudinais: atitudes ou 

comportamentos que impeçam ou prejudiquem 

a participação social da pessoa com deficiência 

em igualdade de condições e oportunidades 

com as demais pessoas; 

 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 

impedem o acesso da pessoa com deficiência 

às tecnologias; 

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 
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digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa 

gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. 

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por 

um, ou mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, 

tato); inclui a deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a 

surdocegueira, a deficiência tátil e a múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 

15599:2008). 

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se 

pretende contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a 

surdez, e as deficiências visuais. 

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa 

com deficiência auditiva: 

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência 

auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. 

Assim, se tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma 

conversa pela leitura orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme 
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ou vídeo e de ler. Porém, é o domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência 

em sua comunicação efetiva com outros surdos e mesmo com ouvintes que 

tenham conhecimento de LIBRAS. 

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais 

estão definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016: 

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; 

b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica ou somatório da medida do campo visual em 

ambos os olhos igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores. 

  

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma 

melhor definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi 

dividido em três itens: 

  

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas 

manifestações públicas: sessões de julgamento, eventos e reuniões 

com a participação de público externo, pronunciamentos oficiais, 

propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet: site do 

TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais; 

  

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a 

ser contratado para as seguintes manifestações públicas: 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e 

estáticas, e publicações no site do TRE-AL na internet, canal 

no YouTube e redes sociais; 
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ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes 

manifestações públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e demais publicações no site do 

TRE- AL na internet, canal no YouTube e redes sociais. 

  

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras - 

Item 1 

4.2.1. Definições 

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal 

de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a 

define como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico 

de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil. 

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS 

é uma língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que 

constitui o sistema linguística de comunidades surdas do Brasil. 

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para a Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada 

(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de 

acessibilidade comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência 

auditiva, surdos e ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e 

situações sonoras em eventos presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser 

realizada nas seguintes modalidades: 

a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea ou consecutiva, realizada com a presença do 

intérprete de LIBRAS no mesmo local em que ocorre o 

evento e de onde fala o orador; 

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao 

vivo pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou 

redes sociais), em espaço ou janela de LIBRAS, sendo que o 
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intérprete se encontra em local diverso da realização do 

evento ou de onde fala o orador; 

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia 

da interpretação em LIBRAS para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de LIBRAS, mediante divulgação e 

publicação na internet: site, canal do YouTube e redes sociais 

do TRE-AL. 

  

4.3. Requisitos técnicos 

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar 

posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, 

devendo-se observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem 

como entre a cor de sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas 

ou camisetas lisas, de mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter 

detalhes como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete 

de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura 

deverá usar blusa na cor cinza. 

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em 

espaço ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a 

seguir, extraídos do Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria 

do Audiovisual do Ministério da Cultura, que está conforme com a norma 

técnica ABNT NBR 15290:2016: 

  

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com 

equipamento adequado. 

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o 

espaço/janela de libras são: 

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve 

ser no mínimo metade da altura da tela do televisor ou de 

outro dispositivo; 
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Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela 

deve ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela 

do televisor ou de outro dispositivo; 

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte 

deve estar localizado de modo a não ser encoberto por 

imagens ou pela tarja preta da legenda oculta. 

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da 

tela e não deve ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. No 

caso de videoconferências gravadas ao vivo, o intérprete de Libras 

poderá se apresentar na janela de Libras convencional ou em espaço 

fixado no mosaico com os demais participantes do evento 

audiovisual. 

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de 

iluminação para o intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro 

no topo da cabeça para eliminar todas as sombras no tecido ao fundo 

ou no intérprete. 

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou 

verde, em tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma 

keyer, porque essa técnica possibilita o apagamento completo do 

fundo no vídeo de forma digital, e viabiliza a inserção também 

digital de qualquer imagem para preenchimento, caso necessário. 

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de 

mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes 

como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O 

tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o 

tradutor/intérprete de pele escura usar blusa na cor cinza. 

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado 

enquadramento da imagem do intérprete na janela de libras, a 

posição da câmera deve considerar as medidas a seguir: 

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 

10 e 15 cm acima da cabeça do intérprete; 

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete; 
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c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre 

os cotovelos do intérprete, posicionando-se às mãos em frente 

ao peito até que as pontas dos dedos médios se toquem. 

Dependendo da necessidade, o espaço de sinalização pode ser 

acrescido de até mais 10 cm para cada lado a partir dos 

cotovelos. 

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida 

com cortes das mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de 

Libras. 

  

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo 

principal por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica 

de sobreposição de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP). 

  

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

(TILS) 

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 

2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 

tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 

2º da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

  

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua 

Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação 

profissional formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de 

graduação em curso de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição 

de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de 

certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das 

opções a seguir: 
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a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os 

credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de 

Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 

organizações da sociedade civil representativas da comunidade 

surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 

instituições referidas no item 3. 

  

4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja 

prestado por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, para assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais 

deverá ser previamente exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem. 

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, 

bem como no Código de Ética integrante do Regimento Interno do 

Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS): 

  

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor 

técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo 

respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em 

especial: 

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito 

de sigilo da informação recebida; 
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II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, 

credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual 

ou gênero; 

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos 

que lhe couber traduzir; 

IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes 

que frequentar por causa do exercício profissional; 

V.  pela solidariedade e consciência de que o direito 

de expressão é um direito social, 

independentemente da condição social e 

econômica daqueles que dele necessitem; 

VI.  pelo conhecimento das especificidades da 

comunidade surda. 

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras 

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de 

Alagoas, tais como sessões de julgamento, eventos e reuniões com a 

participação de público externo, pronunciamentos oficiais, propagandas 

institucionais, vídeos e publicações na internet: site do TRE-AL, canal 

no YouTube e redes sociais. 

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea 

ou consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras 

no mesmo local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo 

pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais), 

em espaço ou janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra 

em local diverso da realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de 

Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL. 
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4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos 

(LSE) – Item 2 

4.4.1. Definições 

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma 

produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas 

línguas orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. 

Por ser voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a 

identificação de personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que 

necessário. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16). 

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada 

inclui, além das falas dos personagens em cena, informações e falas de 

personagens em off (fora de cena) e a transcrição de sons não literais, 

desapercebidos sem o uso da audição. 

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição 

para texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais 

informações que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na 

LSE para que surdos e ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, 

sempre que na produção audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes 

em cena ou fora dela. 

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção 

instantânea reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, 

ou gravado previamente para reprodução posterior. 

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas 

descritivas para televisão denominado closed caption (CC), também conhecido 

em português como “legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na 

fonte branca sobre o fundo preto padrão. 

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por 

estenotipia, reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar 

o mais rápido possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto. 

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios 
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4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem 

parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados. 

Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções 

Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 

15290:2016. 

4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia 

de Produções Audiovisuais Acessíveis: 

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no 

máximo duas linhas com, no máximo, 37 caracteres cada 

uma. Essa medida, de origem europeia, é chamada regra dos 

seis segundos e é bastante usada por empresas de legendagem 

de vários países. Embora o sistema de closed 

caption possibilite a exibição de uma legenda em mais de 

duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a medida da regra 

dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o 

movimento de deflexão que faz com que o espectador 

harmonize a leitura das legendas com a visualização das 

imagens. Exibir legendas com mais de duas linhas 

prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir 

confortavelmente a uma produção audiovisual por completo. 

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que 

a velocidade de leitura de uma legenda seja compatível com 

a velocidade da fala que ela traduz. De acordo com a regra 

dos seis segundos, existem três velocidades que possibilitam 

que um espectador assista confortavelmente a uma produção 

audiovisual: 145, 160 ou 180 palavras por minuto (ppm), 

medidas que podem ser transformadas em caracteres por 

segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para legendas, 

também chamado de legendista. 

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 

180 ppm, deverá ser editada para que o espectador consiga 

mover os olhos da legenda para a imagem confortavelmente 

e possa acompanhar toda a produção audiovisual. 

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas 

em três formatos: 

v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número 

de caracteres para as duas linhas, apresentando um formato 
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semelhante ao de um retângulo, com as duas linhas do mesmo 

tamanho ou de tamanhos próximos; 

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que 

se mostra maior que superior, apresentando um formato que 

lembra uma pirâmide; 

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha 

superior, que se mostra maior que a inferior, apresentando um 

formato que lembra uma pirâmide invertida. 

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma 

legendagem consiste na determinação dos tempos de entrada 

e saída de uma legenda. Uma boa marcação de legenda 

acontece quando se consegue obter o exato sincronismo entre 

as falas e as legendas. Essa sincronização pode ser realizada 

com o auxílio de um cronômetro, conhecido como TCR (Time 

Code Reader) ou por meio de software livre de legendagem. 

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com 

a velocidade de leitura do espectador, permitindo que tenha 

tempo suficiente de ler. Estudos mostram que uma legenda 

não pode durar menos do que um segundo e não mais do que 

seis segundos. Aqui no Brasil, usa-se comumente legendas 

com duração de até quatro segundos. 

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem 

apresenta uma série de convenções lexicais, sintáticas e 

tipográficas. Algumas dessas convenções se assemelham às 

de qualquer texto escrito e outras são características da 

legendagem: 

xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao 

uso no texto convencional, tais como vírgula, dois pontos, 

interrogação e aspas. Outros sinais de pontuação têm uso 

diferente na legendagem. Por exemplo: o ponto-final indica 

que não há continuação naquela legenda; o travessão é usado 

em diálogos, mas sem espaço entre o sinal e a palavra que se 

segue; os três pontos indicam hesitação, dentre outros. 

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são 

usados como convenções na legendagem. O título da 

produção audiovisual e as informações diegéticas (conjunto 

de elementos que caracterizam e integram a narrativa) são 

legendados em letras maiúsculas. O itálico é utilizado para 

legendar vozes vindas de dispositivos como computador, TV, 
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rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda inteira também 

aparece em itálico para traduzir letras de canções ou vozes 

em off, ou seja, aquelas cujo falante não pode ser visualizado 

em cena. Na LSE produzida no Brasil, usa-se colchetes para 

informações adicionais, indicação de falante e efeito sonoro. 

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a 

parte inferior da tela e fica em posição centralizada, pois 

assim ocupa menos espaço e facilita a movimentação ocular 

do espectador para visualização da legenda e da imagem. Em 

algumas situações, elas são colocadas na parte superior da 

tela, geralmente quando aparecem créditos da produção 

audiovisual ou quando o fundo está muito claro e pode 

dificultar a visualização. 

  

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser 

observados também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as 

devidas edições linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar 

imagens e legendas. As edições linguísticas são manipulações no texto 

audiovisual, relacionadas à segmentação da fala em blocos semânticos, à 

redução da informação textual e à explicitação de informações sonoras, aquelas 

depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos sonoros e a identificação de 

falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.48). 

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o 

legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do 

texto audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros 

técnicos e linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os 

parâmetros da LSE (técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção 

das legendas e maior aproveitamento da produção audiovisual pelo público 

espectador. 

4.8. Confecção de legendas 

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente 

por métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz. 

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de 

um teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas 
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com menos toques que um teclado convencional. É considerada um método 

bastante confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em 

legendas ocultas. De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda 

em tempo real pelo sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na 

grafia das palavras. 

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta 

vozes e produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa 

não reconhece as vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido 

previamente calibrada, sendo necessário um profissional para repetir aquilo que 

está sendo dito. 

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de 

reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão 

das legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode 

ocorrer falhas de sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no 

texto. 

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas 

previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas 

diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, 

as legendas serão reproduzidas. 

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das 

produções para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas 

que permite as etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como 

exemplo, pode-se citar, dentre outros, o programa Subtitle Workshop 

6.0b (SW), que é um software livre muito usado por legendistas e por empresas 

legendadoras no Brasil. 

4.9. Modo de exibição das legendas 

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia 

(cinema, TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina 

o formato e a extensão das legendas e os recursos computacionais específicos 

que são necessários. 

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser: 

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real; 
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b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o 

vídeo. 

  

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor 

exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja 

capaz de exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por 

exemplo, que deve ser ligada a um computador contendo as legendas. 

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença 

de um profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de 

“lançar” cada legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos 

parâmetros técnicos e linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em 

programas de legendagem, mas precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas 

de apresentação (slides) para que sejam lançadas individual e manualmente. 

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as 

legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de 

mídia. O processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de 

vídeo e de legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza 

os arquivos e já apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas 

permitem configurar a legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte 

desejados. 

4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, 

pode ser feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com 

marcações de tempos inicial e final para ambos os modos. São eles: 

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados 

programas que disponham de ferramentas de edição e de ajustes de 

vídeo que permitam a inserção de legendas. Após inseridas por 

gravação definitiva, não é possível ao usuário espectador 

desabilitar a legenda no vídeo. 

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as 

legendas são projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do 

texto é branca, e podem ser habilitadas ou não, a critério do usuário 

espectador, assim nas legendas para TV. 
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4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) 

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado 

para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e 

publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL. 

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para 

transmissão ao vivo pelos canais do  TRE-AL na internet 

(YouTube e/ou redes sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3 

4.12.1. Definições 

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que 

visa a tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência 

visual. Trata-se de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio 

de locução adicional roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem 

corporal, os estados emocionais, a ambientação e as demais informações que 

não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência 

visual. 

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes 

para este termo de referência: 
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i) audiodescrição 

recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução 

de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, 

aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva 

em áudio, para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou 

dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, 

especialmente sem o uso da visão. 

ii) audiodescritor consultor 

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da 

narração da audiodescrição com formação técnica adequada. 

Convém que seja um profissional com deficiência visual. 

iii) audiodescritor narrador 

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição. 

iv) audiodescritor roteirista 

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação 

técnica adequada. 

(...) 

v) unidade descritiva 

composição com informações para o narrador da audiodescrição. 

Contém o texto a ser narrado e o seu ponto de inserção indicado 

com marcação, seja time code in (tc in), time code out (tc out), ou 

equivalente. 

  

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de 

acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, 
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tais como maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou 

em caracteres ampliados. 

  

4.14.  Requisitos técnicos 

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição 

definidas na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão 

destacados os requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica: 

  

  i) Atribuições do audiodescritor 

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser 

audiodescrito; 

b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as 

informações relativas à obra e pertinentes à audiodescrição; 

c.  elaborar a nota introdutória; 

d.  elaborar o roteiro. 

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, 

incluindo descrições que, por falta de tempo hábil, não possam ser 

fornecidas no decorrer do evento. As notas introdutórias devem 

conter: 

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços 

disponíveis; 

b. detalhamento e complementação dos procedimentos de 

segurança para situações de emergência; 

c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da 

audiodescrição; 

d.  créditos e patrocinadores; 

e. características físicas dos participantes, papéis que 

desempenham, vestimentas, quaisquer gestos ou maneirismos 

que usem repetidamente durante o evento; 

f. descrição da audiência, bem como registro de presença de 

autoridades, pessoas famosas e conhecidas da comunidade; 

g. definição de estilos e terminologias usados no evento. 
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4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são 

introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem 

conter os seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as 

”deixas”, ou seja, a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem 

nas instruções para a narração da AD. 

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor 

roteirista sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor 

consultor. Como nem sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor 

narrador, os elementos descritos no parágrafo anterior são importantes para 

auxiliar na gravação da voz e dar à narração o teor adequado a cada ação, cena 

ou momento da produção audiovisual. 

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos 

roteiros de audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, 

quem, como, onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são 

incluídas as descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), 

dos gestos, das expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e 

demais informações contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual 

possa ser amplamente percebida e compreendida por pessoas com deficiência 

visual. 

4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes 

recomendações: 

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas 

por subtítulos, letreiros, avisos e títulos de crédito, 

priorizando os conteúdos e inserindo essas informações no 

tempo de silêncio disponível; 

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, 

fluidez, sintaxe objetiva, orações com sentido completo e 

tempo verbal no presente do indicativo, evitando-se usar os 

gerundismos, regionalismos, cacofonias, gírias, 

redundâncias, vícios de linguagem e palavras com sentido 

dúbio; 

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo 

com o gênero da obra ou do evento, a faixa etária e as 

necessidades do público-alvo; 
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d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no 

idioma grafado; 

e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita 

ao tempo de silêncio disponível, podendo se sobrepor às falas 

somente quando imprescindível para a compreensão da 

informação visual. Devem ser respeitadas as informações 

trazidas pela imagem, evitando-se a censura e o excesso de 

dados. 

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons 

óbvios que possam ser facilmente deduzidos pelo espectador 

com deficiência visual. 

  

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de 

audiodescrição, além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá 

considerar os seguintes aspectos: 

  

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem 

seguir o roteiro; 

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a 

compreensão da cena, devem ser descritos os planos, 

enquadramentos e movimentos da câmera; 

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da 

audiodescrição e do áudio original devem estar equalizados de modo 

que ambos sejam apreendidos e compreendidos pelos espectadores 

com deficiência visual. 

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento 

ou produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras 

pessoas envolvidas devem considerar os seguintes requisitos: 

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem 

deve ser identificado primeiramente por uma característica 

associada a um adjetivo ou um substantivo, seguida de sua 

identificação nominal. Após a associação da característica ao 
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nome revelado, tal personagem para a ser identificado pelo 

nome. 

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um 

personagem deve obedecer a seguinte sequência: gênero, 

faixa etária, etnia, cor da pele, estatura, compleição física, 

olhos, cabelos e demais características marcantes. 

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é 

recomendável iniciar pelas peças maiores e pela parte 

superior. A fim de facilitar a localização de um personagem 

por pessoas com baixa visão, deve ser destacada uma parte da 

vestimenta, um acessório ou uma cor predominante que 

sobressaia visualmente. 

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou 

maneirismo de um personagem, é recomendável que sejam 

utilizados verbos descritivos. 

  

4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos 

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de 

Alagoas: seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, 

colóquios, painéis, ciclos de debates, audiências públicas e outros eventos que 

tenham a participação de público externo e que abordem temáticas de bases 

acadêmicas, tais como Direito e Processo Eleitoral, além de temas ligados à 

cidadania e à educação política. 

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento 

e os gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as 

informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta, 

palestrantes). 

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de 

cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é 

audiodescrito. 

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, 

o audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter: 
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a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes 

e as terminologias específicas, bem como conhecimento 

sobre os recursos de tecnologia assistiva necessários e a 

descrição adequada das logomarcas; 

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos 

que serão exibidos. 

  

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e 

da ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser 

utilizada para: 

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua 

posição no palco; 

b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas 

(fotografias, desenhos, gráficos, diagramas, tabelas e outras), 

complementando a fala do palestrante; 

c. descrição de vídeos; 

d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que 

não interfira na fala do palestrante; 

e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a 

atenção da plateia, chegada ou saída dos palestrantes; 

f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o 

evento. 

  

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a 

audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, 

as suas características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, 

formatos, cores e texturas. 

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as 

informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas. 

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros 

documentos digitais disponibilizados ao público em geral, além das 

informações textuais, deve-se fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, 

gráficos, infográficos, ícones e logomarcas. 
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4.26. Narração da audiodescrição (AD) 

4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de 

audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração 

segundo o roteiro: 

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da 

cena; 

b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua 

exibição. 

  

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve 

considerar: 

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel 

ao roteiro, quanto aos pontos de inserção das unidades 

descritivas, bem como ao seu conteúdo; 

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, 

sempre que a informação for relevante para a compreensão 

plena da situação, o audiodescritor narrador deve estar 

preparado para eventuais inserções de audiodescrição, 

referentes a ações ou falas não previstas pelo roteiro original; 

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara 

e a entonação deve respeitar a dinâmica e o gênero da obra 

evitando tornar-se monocórdica ou demasiadamente 

expressiva; 

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com 

predominância de personagens femininos é recomendável 

usar uma voz masculina e vice-versa; 

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido 

quando comprovada a impossibilidade de haver um 

audiodescritor narrador para executar o trabalho, sendo 

restrita apenas à leitura de textos informativos (não literários 

ou artísticos). 

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD) 
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4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações 

públicas da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, 

vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio 

eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL. 

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes 

sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

  

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades 

especificadas acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual 

a ser audiodescrito para a empresa ou profissional contratado, que deverá 

realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos 

e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e 

computadores pessoais. 

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 

  

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e 

interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua 

Portuguesa e vice-versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

assinatura do contrato, nos seguintes tipos de evento: 
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i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou 

consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo 

local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou 

janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra em local diverso da 

realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

1 

Prestação de Serviço de 

Intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a 

Língua Portuguesa e 

vice-versa, nas 

modalidades falada, 

sinalizada ou escrita, 

nas formas simultânea 

ou consecutiva e/ou 

simultânea remota, ao 

vivo ou ensaiada, 

gravada ou não. 

Horas – 

base 

LIBRAS 

12637 402h 

  

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada 

simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, 

prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base 

deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 
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5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e 

feriados será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em 

dias úteis quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais 

de um evento simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de 

semana a CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do 

preposto, para eventuais contatos. 

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação 

da LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada 

(oral/auditiva), sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de 

diploma de graduação em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por 

instituição de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), ou de certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo 

menos uma das opções a seguir: 

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema 

que os credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições 

de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias 

de Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada 

por organizações da sociedade civil representativas da 

comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado 

por uma das instituições referidas no item 3. 

  

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os 

certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua 

vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e 

Imagem, prevista no ANEXO I-A, dispensando-se a remessa dessa 

documentação quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 
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5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 

7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética 

integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). 

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base 

na norma técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas 

pelo Ministério da Educação. 

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

  

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras 

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços; 

d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou 

terno/gravata/tailleur; 

g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço, bem como responsável pelo recebimento e 

verificação de funcionamento dos equipamentos e orientação aos 

prestadores de serviços. 

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos 

gravados previamente”. 
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5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderá ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor 

total de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados 

de no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para 

gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou 

janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, 

canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 
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5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com o prestador de serviços, em caráter excepcional. 

  

5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e 

voz, conforme modelo constante do ANEXO I. 

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da 

assinatura do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente 

aberta, no âmbito do contrato. 

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 5.10. 

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras 

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá 

se apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – 

Ordem de Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do 

público, dos palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não 
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será computado como hora trabalhada para efeito de contabilização do 

pagamento da prestação do serviço. 

5.14. Etapa 4 - Início do evento: 

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, 

será sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando 

atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

  

5.15. Etapa 5 – Fim do evento: 

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço 

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) 

substituído(s) no prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do 

aceite da Ordem de Serviço; 

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição 

deverão ser informadas pelo FISCAL; 

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos 

da Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação 

de substituição. 

  

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 
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5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento; 

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte; 

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo válida a execução dos demais; 

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa às horas de interpretação de libras; 

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas 

compõem então a base de cálculo para o pagamento; 

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento. 

  

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços 

5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência; 

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, 

todos calculados sobre a base de cálculo de LIBRAS; 
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5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 (oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do 

profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em 

menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter 

seu início no horário previsto, com a presença do profissional. 

  

5.19. Mudança de local do evento 

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

03 (três) horas eventuais mudanças de local do evento; 

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de 

serviços, quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 

(três) horas previstas; 

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento, 

mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo. 

  

5.20. Verificação dos locais dos eventos 

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a 

solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço. 

  

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 
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5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a janela de libras com a interpretação. 

5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) 

horas após a confirmação do recebimento da OS. 

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do  TRE-AL). 

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, 

excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 

(cinco) minutos. 

  

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

  

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da 

devolução do arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o 

tempo de serviço efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da 

conformidade das especificações. 

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º 

do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, 

mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades e 

especificações do objeto. 

  

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA 

PARA SURDOS E ENSURDECIDOS 
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6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça 

Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal 

no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

a contar da assinatura do contrato. 

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes 

sociais) 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

2 

Prestação de Serviços de 

Legenda para Surdos e 

Ensurdecidos (LSE), 

incluindo          profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários. 

Horas 12637 64 h 

  

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser 

produzida à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (YouTube e/ou redes sociais). 
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6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma 

fala e a vinculação do texto. 

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o 

cumprimento, pela CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, 

através de testes de verificação. 

6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à 

CONTRATADA. 

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00h e 22:00h. 

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda 

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços; 

ii. Hora prevista para início da prestação de serviços; 

iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços; 

iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços; 

v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços; 

vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação de serviço. 

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 6.25. 

6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 
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6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 
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6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 6.8. “Prestação de serviço em eventos gravados previamente”. 

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo 

(conexão remota) 

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos 

não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará 

pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da 

solução e a efetividade dos serviços. 

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

6.21.  Etapa 4 – Início do evento 

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 

  

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento 
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6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Legenda. 

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 
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6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados 

sobre a base de cálculo de legenda. 

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. 

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo 

de 8 (oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de 

cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses 

casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 

  

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço 
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efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

AUDIODESCRIÇÃO (AD) 

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de 

Audiodescrição em manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais 

como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, 

e publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do 

contrato. 

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais); 

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 
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7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos 

profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante 

do ANEXO 1, e deverá ser preenchido a cada OS emitida. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

3 

Prestação de 

Serviços de 

Audiodescrição 

(AD), ao 

vivo/gravada, de 

forma não 

presencial, em 

eventos, atividades 

diversas e projetos 

institucionais do 

TRE-AL ou por ele 

promovidos. 

Horas 3778 64 h 

  

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais 

alocados no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de 

empresas públicas ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de 

formação ou aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos. 

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a 

documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na 

prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação 

quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas 

pausas entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a 

audiodescrição ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a 

informação audiodescrita com os demais sons emitidos. 

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-

AL se encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a 
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empresa contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios 

compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em 

seus dispositivos móveis e computadores pessoais. 

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00 e 22:00 horas. 

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, 

cujos prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição 

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b. Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços; 

d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço. 

  

7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em 

eventos gravados previamente”. 

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 
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enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, 

serão computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços; 

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato; 

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 

  

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço 
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7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, 

conforme modelo constante do ANEXO 1. 

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – 

Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito do contrato. 

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 7.8. 

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao 

vivo (conexão remota) 

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em 

eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se 

responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito 

funcionamento da solução e a efetividade dos serviços. 

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

7.14.  Etapa 4 – Início do evento 

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 
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7.15. Etapa 5 – Fim do evento 

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço 

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no 

mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Audiodescrição. 

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 
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7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores de locação de 

equipamentos e 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de 

audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo de audiodescrição. 

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base 

de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de 

ressarcimento. 

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

  

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo 

audiodescrito deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo 

de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, 

serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 
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7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço 

efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente. 

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas 

neste Termo de Referência. 

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens 

e subitens deste Termo de Referência. 

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 

acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 

para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 

serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 

definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE. 
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8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 

pela contratante. 

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 

qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços. 

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 

previdenciárias advindas da prestação dos serviços. 

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 

habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 

estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 

empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de 

Referência e anexos. 

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade 

na falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 

descumprimento de horário por parte de seus funcionários. 

8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 

permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 

serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 

substituições temporárias de seus funcionários. 

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao 

patrimônio do TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados 

e prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das 

atribuições previstas no contrato. 

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros 
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de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, 

devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário 

a seu favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem 

prévia autorização da administração do TRE/AL. 

  

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio 

de servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 

providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 

irregularidade constatada. 

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 

devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas. 

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 

empregados da CONTRATADA para execução dos serviços. 

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 

identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 

e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 

estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 

tema. 

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 

prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 
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10. DO PAGAMENTO 

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao 

estipulado nos itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 

e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o 

pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, 

de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de ordem 

bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de 

despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 

fatura. 

10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após 

o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal 

realizada pelo gestor do contrato. 

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 

declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 

de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 

acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo 

SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, 

conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 

planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim 

de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro 

será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 

acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se 

passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não 

se admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no 

preâmbulo do contrato. 

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
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especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades 

cabíveis. 

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por 

culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL 

seja ressarcido dos prejuízos causados. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na 

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação 

posterior, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela 

autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos 

porventura causados à Administração e das cabíveis combinações legais. 

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes 

penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem 

prejuízo de eventual pagamento proporcional ao serviço prestado: 

a.  Advertência, por escrito; 

b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência; 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei. 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei 

n.º 8.666/1993. 

  

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 
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11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 

ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo 

das outras sanções previstas em lei. 

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos 

por cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 

descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de 

Execução dos Serviços, limitado ao percentual máximo de 5%. 

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 

pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 

o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 

CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 

processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 

contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 11.2., “b” poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 11.2, “c” e “d”, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, excetuando-se a advertência e a multa, serão publicados 

resumidamente no Diário Oficial da União. 

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 

Lei 8.666/93. 

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 

valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota 

fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 

celebrados com TRE/AL. 

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 

contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor 

devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na 
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Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-

lo. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 

por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 

(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da 

CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o 

cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços 

contratados, bem como para verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas 

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 

fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 

Contratos - SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 

execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 

prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e 

modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 

técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de Referência. 

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e 

Intérprete de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará 

a cargo da servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a 

servidora Rivana Pinto de Azevedo. 

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 

Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 

ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar 

em substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
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v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 

que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 

objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 

qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 

no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de 

outro mecanismo por ela elaborado; 

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 

contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 

servidores responsáveis pela fiscalização. 

  

14. ANEXOS: 

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

E VOZ 

II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO 

DA EMPRESA) 

III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR 

IV.  MAPA DE RISCOS 

Maceió, 03 de maio de 2021 

  

Flávia Gomes de Barros 

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação 

  

       

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE 

BARROS, Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 14:08, conforme 

art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I -A 

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

AUTORIZADOR(A) 

 Nome:  

Profissão: 

CPF:  

RG:  

Telefones:  

Endereço: 

E-mail:  

Whatsapp:  

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo assinado, autoriza, 

expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em partes, para fins institucionais, 

educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando à exibição e reexibição em qualquer mídia 

existente ou que vier a existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, 

seja qual for o processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO.  

 

O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua conveniência, que 

dele farão uso na mesma extensão permitida por este instrumento.  

 

A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como seus parceiros citados, 

de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que título for sendo concedida em caráter irrevogável e 

irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e 

por seus herdeiros.  

 

Maceió, ______ de ________de 2021. 

 

 Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A) 
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ANEXO I –B 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

Empresa: 

CNPJ:  

Endereço completo:  

Edital:  

Prazo de validade da proposta: 

 
Item Objeto Unidade Quantidade 

Estimada 
por ano 

Custo 
unitário 
(R$/hora) 

Custo 
Total 
(R$) 

1 Prestação de Serviço de Intérpretes 

da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a Língua Portuguesa 

e vice-versa, nas modalidades 

falada, sinalizada ou escrita, nas 

formas simultânea ou consecutiva 

e/ou simultânea remota, ao vivo ou 

ensaiada, gravada ou não, conforme 

itens 5 e 5.1, do Termo de 

Referência 

Hora-base 

(*) 

402   

2 Prestação de Serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE), 

incluindo profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários, conforme itens 6.3 e 7.4 

do Termo de Referência. 

Hora 64   

3 Prestação de Serviços de 

Audiodescrição (AD), ao 

vivo/gravada, de forma não 

presencial, em eventos, atividades 

diversas e projetos institucionais do 

TRE-AL ou por ele promovidos, 

conforme itens 6.3 e 7.4, do Termo 

de Referência. 

Hora 64   

 
(*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao 

vivo ou gravada, prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, conforme preconizam as entidades de 

classe. O valor da hora-base deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 

 

 Data e Assinatura do representante legal . 
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ANEXO I-C DO TERMO DE REFERÊNCIA INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

DE RESULTADO – IMR 

 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017). 

 

Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará o indicador 

descrito nos quadros abaixo: 

 
INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme descrito no Termo 

de Referência, verificando a execução integral e qualidade dos serviços. 

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente 

Instrumento de medição  
Conferência da tradução durante as sessões colegiadas do TRE/AL e nos 

seus eventos com público externo. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários dos serviços 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada as atividades realizadas e descontado conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme Contrato. 

 

 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 95% até 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do valor 

mensal; 

2) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do valor 

mensal; 

3) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 95% do valor 

mensal; 

4) abaixo de 60% das atividades realizadas com qualidade: 90% do valor 

mensal. 

 
 

Sanções 

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5% sobre o valor mensal; 

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 
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Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas  será  garantida  a  ampla  defesa  e o  contraditório. 
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Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser 

ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas 

através de Termo Aditivo de Contrato. 

  

INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS) 

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos serviços, vedada a ausência de 

colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no caso 

de faltas. 

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente. 

Instrumento de medição  
Controle realizado por apresentação, validada e certificada pela 

fiscalização. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de ponto. 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal; 

2) 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor mensal; 

3) Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do valor mensal; 

4) Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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ANEXO I-D DO TERMO DE 

REFERÊNCIA  MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação: 
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a interpretação da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) 

No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 201/2021 (0884276) 
FASE DE ANÁLISE: 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 

Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 
Ação Preventiva Responsável 

Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 

Seção  de  Licitação 
verifica a  divergência  e solicita 

justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Dano 

Não atendimento ao princípio da publicidade; 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 

solicitandojustificativa e providências cabíveis. 
SAD 

 

 

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
RISCO 

3 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892808)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 462



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Dano 

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 

portaria de designação dos fiscais do contrato e 
respectivos substitutos. 

SAD 

 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 

Descumprimento dos ditames das Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos serviços e 
informa o gestor do contrato através do 
relatório técnico de fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 

contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 1º de maio de 2021.  

Lindineide Oliveira Cardoso 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2021 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº xx/2020 
 

Contrato nº xx/2021 
Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA 
XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na 
Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),  e/ou legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE), e/ou audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021 e seus anexos. (SELECIONAR O OBJETO PERTINENTE CONFORME RESULTADO DA 
LICITAÇÃO) 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os  Requisitos Técnicos  dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico nº xx/2021). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, considerando 
o valor unitário da hora de R$ xxxxx e o quantitativo estimado para o período de doze 
meses de vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos 
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução 
dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 
apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, 
por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes 
de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade 
com o Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão 
Eletrônico nº xx/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão 
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES 
NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no 
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado 
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem 
entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá 
apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do 
contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de 
dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
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resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula 
compete ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, 
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução estipulados neste 
Termo de Referência. 
b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto de Azevedo. (VERIFICAR 
SE SERÁ OBJETO DO CONTRATO) 
c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo 
da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. (VERIFICAR SE SERÁ OBJETO DO 
CONTRATO) 
d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e 
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o 
caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 
DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
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b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital 
do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de 
Referência; 

d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 
para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 
serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 
definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 
pela contratante; 

g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 
qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 

h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 
previdenciárias advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 
estabelecidos no Edital do Pregão nº xx/2021 e seus anexos, especialmente o 
Termo de Referência; 

j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 
empregados nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 
xx/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na 
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 
descumprimento de horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 
permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 
serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 
substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do 
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, 
na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições 
previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 
orientar seus empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu 
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia 
autorização da administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de 
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 
providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 
irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 
empregados da CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 
identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 
e condições estabelecidos neste  contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 
xx/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 
estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 
tema; 
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h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 
prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 

com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações 
contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas 
no contrato ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo 
devido, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez 
centésimos por cento) sobre o valor total contrato, por cada 
evento/ocorrência de descumprimento dos prazos e obrigações 
constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime de Execução dos Serviços do 
Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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PARÁGRAFO SEXTO -   As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, 
o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO -  Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 

prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 

valores praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
Pelo TRE/AL 
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Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
Pela Empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
À SEIC,
Solicito a ratificação de que o valor global estimado

para a contratação é de R$ 141.885,43, haja vista que este foi
o valor dos somatórios dos itens e mesmo sendo
insignificantte a diferença  = R$ 2,01) em relação ao valor
constante no Despacho  SEIC 0891219, o comprasnet aponta
como erro na publicação.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/05/2021, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892815 e o código CRC A412BB8C.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892815v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2021.
À SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC - 0892815,

ratificamos o montanto informado de R$ 141.885,43 (cento e
quarenta e um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e
quarenta e três centavos), correspondendo ao somatório dos 3
(três) itens.

Por oportuno, informamos que a divergência
observada é decorrente de arredondamentos oriudos
das planilhas eletrônicas utilizadas, ressaltando que, nas
próximas estimativas, esta Seção se valerá da aplicação de
fórmulas que impossibilitam tal ocorrência.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/05/2021, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892817 e o código CRC 02952BD4.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892817v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 

 

PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de maio de 2021 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 

 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de empresas para a prestação 
de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição 
de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, 
bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresas para a 
prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), 
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente,  nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ser 
prorrogado, por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 
(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do 
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 
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2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão, QUANTO AO ITEM 1,  os interessados 
do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à 
linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

 
2.1.1. Poderão participar deste pregão, QUANTO AOS ITENS 2 e 3,  EXCLUSIVAMENTE 
MICROMEPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a 
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos 

2.1.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com 

a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento 

de  reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo 

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado 

digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 
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responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 

devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor  total do item ofertado, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 

serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  

 

6.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 482



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando 

o quantitativo total de horas estimadas. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o 

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 
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licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

6.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances.  

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se 

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

6.24.         Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

6.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados.  

6.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço 

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de 

desclassificação.  

7.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora  licitados são os que 
constam da tabela abaixo, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que 
está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
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Item 
Valor unitário 

estimado 
Quantidade total  de 

horas estimadas 
Preço máximo por item 

(Valor total) 

1 R$ 213,38 402 R$ 85.778,76 

2 R$ 620,00 64 R$ 39.680,00 

3 R$ 256,67 64 R$ 16.426,67 

 
 

7.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

7.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante 
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, 
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
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7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.24. 

7.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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8.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira 

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

8.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

8.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  
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a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de 

suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 489



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio 

ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito 

de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação 

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 
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sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

 

8.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo 

licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado (serviços); 

d) conter o preço unitário (por hora) e total do serviço ofertado. 

9.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 
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9.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e 

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

9.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não 

sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

9.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria 

sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele 

dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os 

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 

cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

13.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 
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13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

14 – DO REAJUSTE   

14.1. O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses 
e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que 
vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, 
tendo por critério os valores praticados no mercado. 

14.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou 

de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a 

ser determinado pela legislação então em vigor. 

14.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
execução em conformidade com este edital.  
 
15.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o 
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 
 
15.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade 
fiscal da empresa vencedora do certame. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 494



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

15.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 
15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário 
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da 
obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 
 
15.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
 
15.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a 
Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da 
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para 
celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 
 
15.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido 
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual 
período. 
 
15.8.  Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições 
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 
 
 
16 – DA GESTÃO DO CONTRATO 
 

16.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 
resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

16.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 
fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 
prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo 
da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 
técnicas e regime de execução estipulados no Termo de Referência. 

b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de 
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana 
Pinto de Azevedo. 

c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 
ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 

d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 495



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 
objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 
qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 
no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS 
-IMR anexo ao Termo de Referência, ou de outro mecanismo por ela 
elaborado; 

f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 
servidores responsáveis pela fiscalização. 

 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
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juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

17.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste edital; 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

  17.4.1. Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total 
do contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

17.4.2.  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

17.4.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

17.5.   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

17.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 
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17.7.  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  item 17.4 poderão 
ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas “c” e “d” do item 17.4 
13.3 e 13.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

17.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 
(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

17.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

17.10. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

17.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
17.12.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
17.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 
 
17.14.   O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.15.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.16.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
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18 - DO PAGAMENTO 
 

18.1.  Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 
4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos 
Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação 
de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

18.1.1. O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C deste Edital. 

 

18.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento 
em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o 
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo 
gestor do contrato. 

 

18.3. As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 
declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

18.4. A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 
planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar 
a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

18.5. A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-
se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 

 

18.6. O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
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18.7. O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
18.8.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.9. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.10. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
18.11. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 

365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III – Minuta 
do Contrato. 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III – Minuta do 
Contrato. 
  
22 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

22.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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22.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

22.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

22.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

22.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
22.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
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ANEXO I-A – Modelo de Termo de Autorização  de Uso de Imagem e Voz; 
ANEXO I-B – Modelo de Proposta de Preços; 
ANEXO I – C – Instrumento de Medição de Resultados; 
ANEXO I -D – Mapa de Riscos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 
 

 
22.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado 
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 14 de maio de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação 

em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos 

(LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, 

promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-

AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial 

(executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido 

simultaneamente) ou gravado previamente.” 

  

1. OBJETO 

  

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de 

tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 

surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas 

realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do 

Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo 

presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e 

reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente. 

  

2. JUSTIFICATIVA 

  

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) 

promoverão importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. 

Tratam-se de recursos de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o 

acesso irrestrito das pessoas com deficiências sensoriais nas manifestações 

públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado 

de Alagoas, incluindo sessões de julgamento, eventos com público externo, 
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presenciais ou não, vídeos e demais publicações institucionais veiculados nas 

redes sociais e no site do Tribunal. 

  

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida 

como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa 

com Deficiência) e aos demais normativos vigentes que regem a matéria. 

  

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 

22 de junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de 

medidas voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, 

merecendo destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir: 

XIII – utilização de intérprete de Linguagem 

Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição e 

comunicação em linguagem acessível em 

todas as manifestações públicas, dentre elas 

propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos 

educativos, eventos e reuniões. 

  

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e 

práticas referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais 

verifica o cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário 

do Ranking da Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões: 

  

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem 

brasileira de sinais em manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos 

oficiais, vídeos, eventos, sessões de julgamento e demais 

reuniões. 

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em 

manifestações públicas? 
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Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em 

manifestações públicas? 

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e 

fotos. 

  

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) 10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) na Agenda 2030: 

  

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro 

dos países e entre eles. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e 

construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis. 

3.  CONCEITOS ADOTADOS 

  

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe 

destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI) e reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir: 

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 

segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de 

uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 

por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e 

serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou 

de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva; 

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que 

objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação 

da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social; 

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que 

limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e 

o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de 

expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação 

com segurança, entre outros, classificadas em: 

(...) 

barreiras nas comunicações e na informação: 

qualquer entrave, obstáculo, atitude ou 

comportamento que dificulte ou impossibilite 

a expressão ou o recebimento de mensagens e 

de informações por intermédio de sistemas de 

comunicação e de tecnologia da informação; 

 barreiras atitudinais: atitudes ou 

comportamentos que impeçam ou prejudiquem 

a participação social da pessoa com deficiência 

em igualdade de condições e oportunidades 

com as demais pessoas; 

 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou 

impedem o acesso da pessoa com deficiência 

às tecnologias; 

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras 

opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a 

visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação 

tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a 

linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz 
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digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de 

comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações; 

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e 

adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando 

requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa 

gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais 

pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. 

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela 

que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 

demais pessoas. 

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por 

um, ou mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, 

tato); inclui a deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a 

surdocegueira, a deficiência tátil e a múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 

15599:2008). 

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se 

pretende contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a 

surdez, e as deficiências visuais. 

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº 

10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa 

com deficiência auditiva: 

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 

e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 

500 Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência 

auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. 

Assim, se tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma 

conversa pela leitura orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme 
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ou vídeo e de ler. Porém, é o domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência 

em sua comunicação efetiva com outros surdos e mesmo com ouvintes que 

tenham conhecimento de LIBRAS. 

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais 

estão definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016: 

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com 

a melhor correção óptica; 

b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica ou somatório da medida do campo visual em 

ambos os olhos igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de 

quaisquer das condições anteriores. 

  

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma 

melhor definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi 

dividido em três itens: 

  

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS): serviço a ser contratado para as diversas 

manifestações públicas: sessões de julgamento, eventos e reuniões 

com a participação de público externo, pronunciamentos oficiais, 

propagandas institucionais, vídeos e publicações na internet: site do 

TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais; 

  

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a 

ser contratado para as seguintes manifestações públicas: 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e 

estáticas, e publicações no site do TRE-AL na internet, canal 

no YouTube e redes sociais; 
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ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes 

manifestações públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e demais publicações no site do 

TRE- AL na internet, canal no YouTube e redes sociais. 

  

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras - 

Item 1 

4.2.1. Definições 

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal 

de comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a 

define como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico 

de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um 

sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades 

de pessoas surdas do Brasil. 

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS 

é uma língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que 

constitui o sistema linguística de comunidades surdas do Brasil. 

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

para a Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada 

(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de 

acessibilidade comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência 

auditiva, surdos e ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e 

situações sonoras em eventos presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser 

realizada nas seguintes modalidades: 

a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea ou consecutiva, realizada com a presença do 

intérprete de LIBRAS no mesmo local em que ocorre o 

evento e de onde fala o orador; 

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao 

vivo pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou 

redes sociais), em espaço ou janela de LIBRAS, sendo que o 
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intérprete se encontra em local diverso da realização do 

evento ou de onde fala o orador; 

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia 

da interpretação em LIBRAS para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de LIBRAS, mediante divulgação e 

publicação na internet: site, canal do YouTube e redes sociais 

do TRE-AL. 

  

4.3. Requisitos técnicos 

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar 

posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, 

devendo-se observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem 

como entre a cor de sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas 

ou camisetas lisas, de mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter 

detalhes como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete 

de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura 

deverá usar blusa na cor cinza. 

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em 

espaço ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a 

seguir, extraídos do Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria 

do Audiovisual do Ministério da Cultura, que está conforme com a norma 

técnica ABNT NBR 15290:2016: 

  

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com 

equipamento adequado. 

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o 

espaço/janela de libras são: 

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve 

ser no mínimo metade da altura da tela do televisor ou de 

outro dispositivo; 
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Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela 

deve ocupar no mínimo a quarta parte da largura da tela 

do televisor ou de outro dispositivo; 

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte 

deve estar localizado de modo a não ser encoberto por 

imagens ou pela tarja preta da legenda oculta. 

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da 

tela e não deve ser sobreposta por símbolos ou outras imagens. No 

caso de videoconferências gravadas ao vivo, o intérprete de Libras 

poderá se apresentar na janela de Libras convencional ou em espaço 

fixado no mosaico com os demais participantes do evento 

audiovisual. 

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de 

iluminação para o intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro 

no topo da cabeça para eliminar todas as sombras no tecido ao fundo 

ou no intérprete. 

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou 

verde, em tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma 

keyer, porque essa técnica possibilita o apagamento completo do 

fundo no vídeo de forma digital, e viabiliza a inserção também 

digital de qualquer imagem para preenchimento, caso necessário. 

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de 

mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes 

como estampas, formas, listras, botões ou bolsos. O 

tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa na cor preta e o 

tradutor/intérprete de pele escura usar blusa na cor cinza. 

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado 

enquadramento da imagem do intérprete na janela de libras, a 

posição da câmera deve considerar as medidas a seguir: 

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 

10 e 15 cm acima da cabeça do intérprete; 

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete; 
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c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre 

os cotovelos do intérprete, posicionando-se às mãos em frente 

ao peito até que as pontas dos dedos médios se toquem. 

Dependendo da necessidade, o espaço de sinalização pode ser 

acrescido de até mais 10 cm para cada lado a partir dos 

cotovelos. 

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida 

com cortes das mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de 

Libras. 

  

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo 

principal por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica 

de sobreposição de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP). 

  

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

(TILS) 

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 

2 (duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 

tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 

2º da Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

  

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua 

Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação 

profissional formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de 

graduação em curso de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição 

de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de 

certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das 

opções a seguir: 
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a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os 

credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de 

ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias de 

Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por 

organizações da sociedade civil representativas da comunidade 

surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 

instituições referidas no item 3. 

  

4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja 

prestado por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, para assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais 

deverá ser previamente exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem. 

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos 

estabelecidos no art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de 

Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, 

bem como no Código de Ética integrante do Regimento Interno do 

Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS): 

  

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor 

técnico, zelando pelos valores éticos a ela inerentes, pelo 

respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e, em 

especial: 

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito 

de sigilo da informação recebida; 
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II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, 

credo religioso, idade, sexo ou orientação sexual 

ou gênero; 

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos 

que lhe couber traduzir; 

IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes 

que frequentar por causa do exercício profissional; 

V.  pela solidariedade e consciência de que o direito 

de expressão é um direito social, 

independentemente da condição social e 

econômica daqueles que dele necessitem; 

VI.  pelo conhecimento das especificidades da 

comunidade surda. 

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras 

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de 

Alagoas, tais como sessões de julgamento, eventos e reuniões com a 

participação de público externo, pronunciamentos oficiais, propagandas 

institucionais, vídeos e publicações na internet: site do TRE-AL, canal 

no YouTube e redes sociais. 

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea 

ou consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras 

no mesmo local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de 

interpretação simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo 

pelos canais do TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais), 

em espaço ou janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra 

em local diverso da realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de 

Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL. 
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4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos 

(LSE) – Item 2 

4.4.1. Definições 

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma 

produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas 

línguas orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. 

Por ser voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a 

identificação de personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que 

necessário. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16). 

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada 

inclui, além das falas dos personagens em cena, informações e falas de 

personagens em off (fora de cena) e a transcrição de sons não literais, 

desapercebidos sem o uso da audição. 

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição 

para texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais 

informações que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas 

surdas ou com deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na 

LSE para que surdos e ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, 

sempre que na produção audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes 

em cena ou fora dela. 

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção 

instantânea reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, 

ou gravado previamente para reprodução posterior. 

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas 

descritivas para televisão denominado closed caption (CC), também conhecido 

em português como “legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na 

fonte branca sobre o fundo preto padrão. 

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por 

estenotipia, reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar 

o mais rápido possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto. 

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios 
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4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem 

parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados. 

Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções 

Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 

15290:2016. 

4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia 

de Produções Audiovisuais Acessíveis: 

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no 

máximo duas linhas com, no máximo, 37 caracteres cada 

uma. Essa medida, de origem europeia, é chamada regra dos 

seis segundos e é bastante usada por empresas de legendagem 

de vários países. Embora o sistema de closed 

caption possibilite a exibição de uma legenda em mais de 

duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a medida da regra 

dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o 

movimento de deflexão que faz com que o espectador 

harmonize a leitura das legendas com a visualização das 

imagens. Exibir legendas com mais de duas linhas 

prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir 

confortavelmente a uma produção audiovisual por completo. 

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que 

a velocidade de leitura de uma legenda seja compatível com 

a velocidade da fala que ela traduz. De acordo com a regra 

dos seis segundos, existem três velocidades que possibilitam 

que um espectador assista confortavelmente a uma produção 

audiovisual: 145, 160 ou 180 palavras por minuto (ppm), 

medidas que podem ser transformadas em caracteres por 

segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para legendas, 

também chamado de legendista. 

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 

180 ppm, deverá ser editada para que o espectador consiga 

mover os olhos da legenda para a imagem confortavelmente 

e possa acompanhar toda a produção audiovisual. 

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas 

em três formatos: 

v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número 

de caracteres para as duas linhas, apresentando um formato 
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semelhante ao de um retângulo, com as duas linhas do mesmo 

tamanho ou de tamanhos próximos; 

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que 

se mostra maior que superior, apresentando um formato que 

lembra uma pirâmide; 

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha 

superior, que se mostra maior que a inferior, apresentando um 

formato que lembra uma pirâmide invertida. 

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma 

legendagem consiste na determinação dos tempos de entrada 

e saída de uma legenda. Uma boa marcação de legenda 

acontece quando se consegue obter o exato sincronismo entre 

as falas e as legendas. Essa sincronização pode ser realizada 

com o auxílio de um cronômetro, conhecido como TCR (Time 

Code Reader) ou por meio de software livre de legendagem. 

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com 

a velocidade de leitura do espectador, permitindo que tenha 

tempo suficiente de ler. Estudos mostram que uma legenda 

não pode durar menos do que um segundo e não mais do que 

seis segundos. Aqui no Brasil, usa-se comumente legendas 

com duração de até quatro segundos. 

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem 

apresenta uma série de convenções lexicais, sintáticas e 

tipográficas. Algumas dessas convenções se assemelham às 

de qualquer texto escrito e outras são características da 

legendagem: 

xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao 

uso no texto convencional, tais como vírgula, dois pontos, 

interrogação e aspas. Outros sinais de pontuação têm uso 

diferente na legendagem. Por exemplo: o ponto-final indica 

que não há continuação naquela legenda; o travessão é usado 

em diálogos, mas sem espaço entre o sinal e a palavra que se 

segue; os três pontos indicam hesitação, dentre outros. 

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são 

usados como convenções na legendagem. O título da 

produção audiovisual e as informações diegéticas (conjunto 

de elementos que caracterizam e integram a narrativa) são 

legendados em letras maiúsculas. O itálico é utilizado para 

legendar vozes vindas de dispositivos como computador, TV, 
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rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda inteira também 

aparece em itálico para traduzir letras de canções ou vozes 

em off, ou seja, aquelas cujo falante não pode ser visualizado 

em cena. Na LSE produzida no Brasil, usa-se colchetes para 

informações adicionais, indicação de falante e efeito sonoro. 

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a 

parte inferior da tela e fica em posição centralizada, pois 

assim ocupa menos espaço e facilita a movimentação ocular 

do espectador para visualização da legenda e da imagem. Em 

algumas situações, elas são colocadas na parte superior da 

tela, geralmente quando aparecem créditos da produção 

audiovisual ou quando o fundo está muito claro e pode 

dificultar a visualização. 

  

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser 

observados também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as 

devidas edições linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar 

imagens e legendas. As edições linguísticas são manipulações no texto 

audiovisual, relacionadas à segmentação da fala em blocos semânticos, à 

redução da informação textual e à explicitação de informações sonoras, aquelas 

depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos sonoros e a identificação de 

falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis, p.48). 

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o 

legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do 

texto audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros 

técnicos e linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os 

parâmetros da LSE (técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção 

das legendas e maior aproveitamento da produção audiovisual pelo público 

espectador. 

4.8. Confecção de legendas 

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente 

por métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz. 

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de 

um teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas 
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com menos toques que um teclado convencional. É considerada um método 

bastante confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em 

legendas ocultas. De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda 

em tempo real pelo sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na 

grafia das palavras. 

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta 

vozes e produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa 

não reconhece as vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido 

previamente calibrada, sendo necessário um profissional para repetir aquilo que 

está sendo dito. 

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de 

reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão 

das legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode 

ocorrer falhas de sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no 

texto. 

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas 

previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas 

diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, 

as legendas serão reproduzidas. 

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das 

produções para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas 

que permite as etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como 

exemplo, pode-se citar, dentre outros, o programa Subtitle Workshop 

6.0b (SW), que é um software livre muito usado por legendistas e por empresas 

legendadoras no Brasil. 

4.9. Modo de exibição das legendas 

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia 

(cinema, TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina 

o formato e a extensão das legendas e os recursos computacionais específicos 

que são necessários. 

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser: 

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real; 
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b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o 

vídeo. 

  

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor 

exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja 

capaz de exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por 

exemplo, que deve ser ligada a um computador contendo as legendas. 

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença 

de um profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de 

“lançar” cada legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos 

parâmetros técnicos e linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em 

programas de legendagem, mas precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas 

de apresentação (slides) para que sejam lançadas individual e manualmente. 

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as 

legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de 

mídia. O processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de 

vídeo e de legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza 

os arquivos e já apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas 

permitem configurar a legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte 

desejados. 

4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, 

pode ser feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com 

marcações de tempos inicial e final para ambos os modos. São eles: 

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados 

programas que disponham de ferramentas de edição e de ajustes de 

vídeo que permitam a inserção de legendas. Após inseridas por 

gravação definitiva, não é possível ao usuário espectador 

desabilitar a legenda no vídeo. 

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as 

legendas são projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do 

texto é branca, e podem ser habilitadas ou não, a critério do usuário 

espectador, assim nas legendas para TV. 
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4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) 

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado 

para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como 

propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e 

publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL. 

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para 

transmissão ao vivo pelos canais do  TRE-AL na internet 

(YouTube e/ou redes sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3 

4.12.1. Definições 

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que 

visa a tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência 

visual. Trata-se de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio 

de locução adicional roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem 

corporal, os estados emocionais, a ambientação e as demais informações que 

não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência 

visual. 

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes 

para este termo de referência: 
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i) audiodescrição 

recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução 

de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, 

aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva 

em áudio, para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou 

dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, 

especialmente sem o uso da visão. 

ii) audiodescritor consultor 

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da 

narração da audiodescrição com formação técnica adequada. 

Convém que seja um profissional com deficiência visual. 

iii) audiodescritor narrador 

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição. 

iv) audiodescritor roteirista 

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação 

técnica adequada. 

(...) 

v) unidade descritiva 

composição com informações para o narrador da audiodescrição. 

Contém o texto a ser narrado e o seu ponto de inserção indicado 

com marcação, seja time code in (tc in), time code out (tc out), ou 

equivalente. 

  

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de 

acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, 
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tais como maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou 

em caracteres ampliados. 

  

4.14.  Requisitos técnicos 

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição 

definidas na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão 

destacados os requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica: 

  

  i) Atribuições do audiodescritor 

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser 

audiodescrito; 

b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as 

informações relativas à obra e pertinentes à audiodescrição; 

c.  elaborar a nota introdutória; 

d.  elaborar o roteiro. 

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, 

incluindo descrições que, por falta de tempo hábil, não possam ser 

fornecidas no decorrer do evento. As notas introdutórias devem 

conter: 

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços 

disponíveis; 

b. detalhamento e complementação dos procedimentos de 

segurança para situações de emergência; 

c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da 

audiodescrição; 

d.  créditos e patrocinadores; 

e. características físicas dos participantes, papéis que 

desempenham, vestimentas, quaisquer gestos ou maneirismos 

que usem repetidamente durante o evento; 

f. descrição da audiência, bem como registro de presença de 

autoridades, pessoas famosas e conhecidas da comunidade; 

g. definição de estilos e terminologias usados no evento. 
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4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são 

introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem 

conter os seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as 

”deixas”, ou seja, a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem 

nas instruções para a narração da AD. 

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor 

roteirista sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor 

consultor. Como nem sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor 

narrador, os elementos descritos no parágrafo anterior são importantes para 

auxiliar na gravação da voz e dar à narração o teor adequado a cada ação, cena 

ou momento da produção audiovisual. 

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos 

roteiros de audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, 

quem, como, onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são 

incluídas as descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), 

dos gestos, das expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e 

demais informações contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual 

possa ser amplamente percebida e compreendida por pessoas com deficiência 

visual. 

4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes 

recomendações: 

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas 

por subtítulos, letreiros, avisos e títulos de crédito, 

priorizando os conteúdos e inserindo essas informações no 

tempo de silêncio disponível; 

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, 

fluidez, sintaxe objetiva, orações com sentido completo e 

tempo verbal no presente do indicativo, evitando-se usar os 

gerundismos, regionalismos, cacofonias, gírias, 

redundâncias, vícios de linguagem e palavras com sentido 

dúbio; 

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo 

com o gênero da obra ou do evento, a faixa etária e as 

necessidades do público-alvo; 
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d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no 

idioma grafado; 

e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita 

ao tempo de silêncio disponível, podendo se sobrepor às falas 

somente quando imprescindível para a compreensão da 

informação visual. Devem ser respeitadas as informações 

trazidas pela imagem, evitando-se a censura e o excesso de 

dados. 

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons 

óbvios que possam ser facilmente deduzidos pelo espectador 

com deficiência visual. 

  

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de 

audiodescrição, além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá 

considerar os seguintes aspectos: 

  

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem 

seguir o roteiro; 

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a 

compreensão da cena, devem ser descritos os planos, 

enquadramentos e movimentos da câmera; 

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da 

audiodescrição e do áudio original devem estar equalizados de modo 

que ambos sejam apreendidos e compreendidos pelos espectadores 

com deficiência visual. 

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento 

ou produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras 

pessoas envolvidas devem considerar os seguintes requisitos: 

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem 

deve ser identificado primeiramente por uma característica 

associada a um adjetivo ou um substantivo, seguida de sua 

identificação nominal. Após a associação da característica ao 
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nome revelado, tal personagem para a ser identificado pelo 

nome. 

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um 

personagem deve obedecer a seguinte sequência: gênero, 

faixa etária, etnia, cor da pele, estatura, compleição física, 

olhos, cabelos e demais características marcantes. 

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é 

recomendável iniciar pelas peças maiores e pela parte 

superior. A fim de facilitar a localização de um personagem 

por pessoas com baixa visão, deve ser destacada uma parte da 

vestimenta, um acessório ou uma cor predominante que 

sobressaia visualmente. 

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou 

maneirismo de um personagem, é recomendável que sejam 

utilizados verbos descritivos. 

  

4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos 

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de 

Alagoas: seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, 

colóquios, painéis, ciclos de debates, audiências públicas e outros eventos que 

tenham a participação de público externo e que abordem temáticas de bases 

acadêmicas, tais como Direito e Processo Eleitoral, além de temas ligados à 

cidadania e à educação política. 

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento 

e os gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as 

informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta, 

palestrantes). 

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de 

cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é 

audiodescrito. 

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, 

o audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter: 
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a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes 

e as terminologias específicas, bem como conhecimento 

sobre os recursos de tecnologia assistiva necessários e a 

descrição adequada das logomarcas; 

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos 

que serão exibidos. 

  

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e 

da ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser 

utilizada para: 

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua 

posição no palco; 

b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas 

(fotografias, desenhos, gráficos, diagramas, tabelas e outras), 

complementando a fala do palestrante; 

c. descrição de vídeos; 

d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que 

não interfira na fala do palestrante; 

e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a 

atenção da plateia, chegada ou saída dos palestrantes; 

f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o 

evento. 

  

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a 

audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, 

as suas características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, 

formatos, cores e texturas. 

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as 

informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas. 

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros 

documentos digitais disponibilizados ao público em geral, além das 

informações textuais, deve-se fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, 

gráficos, infográficos, ícones e logomarcas. 
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4.26. Narração da audiodescrição (AD) 

4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de 

audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração 

segundo o roteiro: 

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da 

cena; 

b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua 

exibição. 

  

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve 

considerar: 

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel 

ao roteiro, quanto aos pontos de inserção das unidades 

descritivas, bem como ao seu conteúdo; 

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, 

sempre que a informação for relevante para a compreensão 

plena da situação, o audiodescritor narrador deve estar 

preparado para eventuais inserções de audiodescrição, 

referentes a ações ou falas não previstas pelo roteiro original; 

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara 

e a entonação deve respeitar a dinâmica e o gênero da obra 

evitando tornar-se monocórdica ou demasiadamente 

expressiva; 

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com 

predominância de personagens femininos é recomendável 

usar uma voz masculina e vice-versa; 

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido 

quando comprovada a impossibilidade de haver um 

audiodescritor narrador para executar o trabalho, sendo 

restrita apenas à leitura de textos informativos (não literários 

ou artísticos). 

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD) 
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4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações 

públicas da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, 

vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio 

eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL. 

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes 

sociais); 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

  

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades 

especificadas acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual 

a ser audiodescrito para a empresa ou profissional contratado, que deverá 

realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos 

e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e 

computadores pessoais. 

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 

  

5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) 

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e 

interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua 

Portuguesa e vice-versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 

assinatura do contrato, nos seguintes tipos de evento: 
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i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou 

consecutiva, realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo 

local em que ocorre o evento e de onde fala o orador; 

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação 

simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou 

janela de Libras, sendo que o intérprete se encontra em local diverso da 

realização do evento ou de onde fala o orador; 

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da 

interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, 

mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

1 

Prestação de Serviço de 

Intérpretes da Língua 

Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a 

Língua Portuguesa e 

vice-versa, nas 

modalidades falada, 

sinalizada ou escrita, 

nas formas simultânea 

ou consecutiva e/ou 

simultânea remota, ao 

vivo ou ensaiada, 

gravada ou não. 

Horas – 

base 

LIBRAS 

12637 402h 

  

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada 

simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, 

prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) 

minutos, conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base 

deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 
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5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e 

feriados será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em 

dias úteis quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais 

de um evento simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de 

semana a CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do 

preposto, para eventuais contatos. 

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação 

da LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada 

(oral/auditiva), sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de 

diploma de graduação em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por 

instituição de educação superior reconhecida pelo Ministério da Educação 

(MEC), ou de certificado de nível médio que demonstre ter realizado pelo 

menos uma das opções a seguir: 

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema 

que os credenciou; 

b. cursos de extensão universitária; 

c. cursos de formação continuada promovidos por instituições 

de ensino superior e instituições credenciadas por Secretarias 

de Educação; 

d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada 

por organizações da sociedade civil representativas da 

comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado 

por uma das instituições referidas no item 3. 

  

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a 

Certificação de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em 

Tradução e Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), 

mediante exames nacionais realizados pelo Ministério da Educação ou pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES. 

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os 

certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua 

vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e 

Imagem, prevista no ANEXO I-A, dispensando-se a remessa dessa 

documentação quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 
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5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 

7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete 

da Língua Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética 

integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). 

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base 

na norma técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas 

pelo Ministério da Educação. 

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

  

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras 

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços; 

d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou 

terno/gravata/tailleur; 

g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço, bem como responsável pelo recebimento e 

verificação de funcionamento dos equipamentos e orientação aos 

prestadores de serviços. 

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos 

gravados previamente”. 
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5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderá ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em 

espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor 

total de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados 

de no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para 

gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou 

janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, 

canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão 

posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses 

casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins 

de pagamento desses serviços. 

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 
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5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com o prestador de serviços, em caráter excepcional. 

  

5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e 

voz, conforme modelo constante do ANEXO I. 

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da 

assinatura do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente 

aberta, no âmbito do contrato. 

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 5.10. 

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras 

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá 

se apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – 

Ordem de Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do 

público, dos palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não 
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será computado como hora trabalhada para efeito de contabilização do 

pagamento da prestação do serviço. 

5.14. Etapa 4 - Início do evento: 

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, 

será sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando 

atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

  

5.15. Etapa 5 – Fim do evento: 

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço 

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) 

substituído(s) no prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do 

aceite da Ordem de Serviço; 

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição 

deverão ser informadas pelo FISCAL; 

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos 

da Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação 

de substituição. 

  

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 
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5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento; 

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte; 

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo válida a execução dos demais; 

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa às horas de interpretação de libras; 

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas 

compõem então a base de cálculo para o pagamento; 

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento. 

  

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços 

5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência; 

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, 

todos calculados sobre a base de cálculo de LIBRAS; 
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5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 (oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do 

profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em 

menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter 

seu início no horário previsto, com a presença do profissional. 

  

5.19. Mudança de local do evento 

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

03 (três) horas eventuais mudanças de local do evento; 

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de 

serviços, quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 

(três) horas previstas; 

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento, 

mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo. 

  

5.20. Verificação dos locais dos eventos 

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a 

solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço. 

  

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 
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5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a janela de libras com a interpretação. 

5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) 

horas após a confirmação do recebimento da OS. 

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do  TRE-AL). 

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, 

excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 

(cinco) minutos. 

  

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

  

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da 

devolução do arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o 

tempo de serviço efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da 

conformidade das especificações. 

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º 

do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, 

mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades e 

especificações do objeto. 

  

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA 

PARA SURDOS E ENSURDECIDOS 
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6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça 

Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos, 

imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal 

no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, 

a contar da assinatura do contrato. 

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes 

sociais) 

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de 

legendas compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

2 

Prestação de Serviços de 

Legenda para Surdos e 

Ensurdecidos (LSE), 

incluindo          profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários. 

Horas 12637 64 h 

  

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser 

produzida à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-

AL na internet (YouTube e/ou redes sociais). 
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6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma 

fala e a vinculação do texto. 

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o 

cumprimento, pela CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, 

através de testes de verificação. 

6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à 

CONTRATADA. 

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00h e 22:00h. 

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos 

prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda 

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente: 

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços; 

ii. Hora prevista para início da prestação de serviços; 

iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços; 

iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços; 

v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços; 

vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação de serviço. 

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 6.25. 

6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 
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6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 

enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão 

computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem legendados e posteriormente publicados na 

internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato. 

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 
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6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço 

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da OS – Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 6.8. “Prestação de serviço em eventos gravados previamente”. 

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo 

(conexão remota) 

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos 

não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará 

pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da 

solução e a efetividade dos serviços. 

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

6.21.  Etapa 4 – Início do evento 

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 

  

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento 
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6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço 

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA 

com no mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Legenda. 

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 
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6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados 

sobre a base de cálculo de legenda. 

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então 

a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo 

de ressarcimento. 

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. 

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo 

de 8 (oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de 

cômputo de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses 

casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 

  

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço 
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efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

AUDIODESCRIÇÃO (AD) 

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de 

Audiodescrição em manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais 

como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, 

e publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do 

TRE-AL, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do 

contrato. 

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos: 

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo 

pelos canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais); 

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante 

divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e 

redes sociais do TRE-AL). 

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, 

que detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários, 

profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de 

audiodescrição compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual. 
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7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos 

profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante 

do ANEXO 1, e deverá ser preenchido a cada OS emitida. 

  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE CATSER QUANTIDADE 

3 

Prestação de 

Serviços de 

Audiodescrição 

(AD), ao 

vivo/gravada, de 

forma não 

presencial, em 

eventos, atividades 

diversas e projetos 

institucionais do 

TRE-AL ou por ele 

promovidos. 

Horas 3778 64 h 

  

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais 

alocados no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de 

empresas públicas ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de 

formação ou aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos. 

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a 

documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na 

prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação 

quando da etapa de aceite da Ordem de Serviço. 

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas 

pausas entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a 

audiodescrição ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a 

informação audiodescrita com os demais sons emitidos. 

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-

AL se encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a 
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empresa contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios 

compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em 

seus dispositivos móveis e computadores pessoais. 

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário 

compreendido entre 08:00 e 22:00 horas. 

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, 

cujos prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela 

compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira. 

  

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição 

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA 

diretamente do gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente: 

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços; 

b. Hora prevista para início da prestação dos serviços; 

c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços; 

d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços; 

e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços; 

f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da 

prestação do serviço. 

  

7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com 

antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da 

OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os 

quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em 

eventos gravados previamente”. 

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa 

ou penalidade. 

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de 

execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente 
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enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet 

(sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, 

serão computados como tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) 

minutos. 

7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total 

de execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços. 

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de 

no mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas, 

sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem 

audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal 

do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses 

serviços. 

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, 

em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados 

previamente enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados 

na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). 

Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para 

fins de pagamento desses serviços; 

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas 

e aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste 

protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato; 

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das 

etapas previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que 

a OS – Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do 

início do evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos 

acordados com a CONTRATADA, em caráter excepcional. 

  

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço 
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7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o 

recebimento da Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões 

contratuais da recusa. 

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do 

profissional que executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, 

conforme modelo constante do ANEXO 1. 

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e 

do curriculum do profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – 

Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito do contrato. 

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 

(quatro) horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com 

exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer ao 

disposto no item 7.8. 

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa 

contratual. 

  

7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao 

vivo (conexão remota) 

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em 

eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se 

responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito 

funcionamento da solução e a efetividade dos serviços. 

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de 

contabilização do pagamento da prestação do serviço. 

  

7.14.  Etapa 4 – Início do evento 

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será 

sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos 

não imputáveis à CONTRATADA. 
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7.15. Etapa 5 – Fim do evento 

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das 

atividades, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA. 

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

  

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço 

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no 

mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento. 

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte. 

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá 

ocorrer o cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de 

cancelamento, permanecendo valida a execução dos demais. 

7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou 

integralmente, a menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% 

(trinta por cento) da base de cálculo relativa as horas de Audiodescrição. 

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em 

que o cancelamento ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem 

então a base de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer 

tipo de ressarcimento. 

  

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços 
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7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 

08 (oito) horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes 

casos, não haverá qualquer tipo de ressarcimento. 

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para 

mais ou para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela 

CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no 

mínimo 03 (três) horas de antecedência. 

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com 

menos de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá 

ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) dos valores de locação de 

equipamentos e 30% (trinta por cento) dos valores do profissional de 

audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo de audiodescrição. 

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em 

horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que 

não ocorreu a mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a 

mudança ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base 

de cálculo para o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de 

ressarcimento. 

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 

08 horas, não caberá qualquer ressarcimento. 

  

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente 

  

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá 

ser incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo 

máximo de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo 

audiodescrito deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) 

horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio 

eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo 

de horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, 

serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos. 
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7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço 

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou 

da devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço 

efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das 

especificações. 

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão 

contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos 

fracionados. 

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, 

nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por 

comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, 

após verificação das quantidades e especificações do objeto. 

  

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente. 

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas 

neste Termo de Referência. 

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens 

e subitens deste Termo de Referência. 

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 

acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 

para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 

serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 

definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE. 
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8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas. 

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual 

ou municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 

pela contratante. 

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 

qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços. 

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 

previdenciárias advindas da prestação dos serviços. 

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 

habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 

estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. 

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 

empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de 

Referência e anexos. 

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade 

na falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 

descumprimento de horário por parte de seus funcionários. 

8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 

permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 

inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 

serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 

substituições temporárias de seus funcionários. 

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao 

patrimônio do TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados 

e prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das 

atribuições previstas no contrato. 

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 

sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros 
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de que tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, 

devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário 

a seu favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem 

prévia autorização da administração do TRE/AL. 

  

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio 

de servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 

providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 

irregularidade constatada. 

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 

devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas. 

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 

empregados da CONTRATADA para execução dos serviços. 

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 

empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 

identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 

fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 

e condições estabelecidos neste Termo de Referência. 

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das 

condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 

estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 

tema. 

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 

prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 
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10. DO PAGAMENTO 

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 

exigências contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao 

estipulado nos itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 

e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o 

pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, 

de acordo com as descrições contidas na Nota de Empenho, por meio de ordem 

bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados 

do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de 

despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão 

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da 

fatura. 

10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após 

o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal 

realizada pelo gestor do contrato. 

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a 

declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 

de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 

acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo 

SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, 

conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 

planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim 

de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro 

será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 

acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se 

passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não 

se admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no 

preâmbulo do contrato. 

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 

atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
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especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades 

cabíveis. 

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por 

culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL 

seja ressarcido dos prejuízos causados. 

11. DAS PENALIDADES 

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na 

Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação 

posterior, ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela 

autoridade competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o 

direito a ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos 

porventura causados à Administração e das cabíveis combinações legais. 

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes 

penalidades, garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem 

prejuízo de eventual pagamento proporcional ao serviço prestado: 

a.  Advertência, por escrito; 

b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência; 

c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do 

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 

5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei. 

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei 

n.º 8.666/1993. 

  

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 
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11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 

ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo 

das outras sanções previstas em lei. 

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos 

por cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 

descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de 

Execução dos Serviços, limitado ao percentual máximo de 5%. 

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 

pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 

o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à 

CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo 

processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força 

maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 

contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 11.2., “b” poderão ser aplicadas 

à CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 11.2, “c” e “d”, 

descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, excetuando-se a advertência e a multa, serão publicados 

resumidamente no Diário Oficial da União. 

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 

(cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da 

Lei 8.666/93. 

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 

valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota 

fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos 

celebrados com TRE/AL. 

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 

contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor 

devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na 
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Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-

lo. 

12. DA VIGÊNCIA 

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 

por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 

(sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da 

CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993. 

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO 

13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 

compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o 

cumprimento dos resultados previstos pela Administração para os serviços 

contratados, bem como para verificar a regularidade das obrigações 

previdenciárias, fiscais e trabalhistas 

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) 

fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 

Contratos - SEGECo, de acordo com as seguintes disposições: 

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 

execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a 

prestação do serviço, avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e 

modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as especificações 

técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de Referência. 

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e 

Intérprete de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará 

a cargo da servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do 

Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a 

servidora Rivana Pinto de Azevedo. 

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 

Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, 

ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. 

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar 

em substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
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v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 

que defina, em base compreensíveis, tangíveis, 

objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis esperados de 

qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes 

no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE 

RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de 

outro mecanismo por ela elaborado; 

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 

contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos 

servidores responsáveis pela fiscalização. 

  

14. ANEXOS: 

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

E VOZ 

II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO 

DA EMPRESA) 

III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR 

IV.  MAPA DE RISCOS 

Maceió, 03 de maio de 2021 

  

Flávia Gomes de Barros 

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação 

  

       

 

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE 

BARROS, Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 14:08, conforme 

art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I -A 

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ  

 

AUTORIZADOR(A) 

 Nome:  

Profissão: 

CPF:  

RG:  

Telefones:  

Endereço: 

E-mail:  

Whatsapp:  

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo assinado, autoriza, 

expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz, na íntegra ou em partes, para fins institucionais, 

educativos, informativos, técnicos e culturais, dentre outros, visando à exibição e reexibição em qualquer mídia 

existente ou que vier a existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, 

seja qual for o processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo AUTORIZADO.  

 

O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme sua conveniência, que 

dele farão uso na mesma extensão permitida por este instrumento.  

 

A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como seus parceiros citados, 

de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que título for sendo concedida em caráter irrevogável e 

irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e 

por seus herdeiros.  

 

Maceió, ______ de ________de 2021. 

 

 Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A) 

  

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 560



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

ANEXO I –B 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)  

 

Empresa: 

CNPJ:  

Endereço completo:  

Edital:  

Prazo de validade da proposta: 

 
Item Objeto Unidade Quantidade 

Estimada 
por ano 

Custo 
unitário 
(R$/hora) 

Custo 
Total 
(R$) 

1 Prestação de Serviço de Intérpretes 

da Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) para a Língua Portuguesa 

e vice-versa, nas modalidades 

falada, sinalizada ou escrita, nas 

formas simultânea ou consecutiva 

e/ou simultânea remota, ao vivo ou 

ensaiada, gravada ou não, conforme 

itens 5 e 5.1, do Termo de 

Referência 

Hora-base 

(*) 

402   

2 Prestação de Serviços de Legenda 

para Surdos e Ensurdecidos (LSE), 

incluindo profissional, 

equipamentos e softwares 

necessários, conforme itens 6.3 e 7.4 

do Termo de Referência. 

Hora 64   

3 Prestação de Serviços de 

Audiodescrição (AD), ao 

vivo/gravada, de forma não 

presencial, em eventos, atividades 

diversas e projetos institucionais do 

TRE-AL ou por ele promovidos, 

conforme itens 6.3 e 7.4, do Termo 

de Referência. 

Hora 64   

 
(*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao 

vivo ou gravada, prestada por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, conforme preconizam as entidades de 

classe. O valor da hora-base deverá contemplar a cessão de uso da imagem e da voz. 

 

 Data e Assinatura do representante legal . 
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ANEXO I-C DO TERMO DE REFERÊNCIA INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 

DE RESULTADO – IMR 

 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017). 

 

Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará o indicador 

descrito nos quadros abaixo: 

 
INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Item Descrição 

 
Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme descrito no Termo 

de Referência, verificando a execução integral e qualidade dos serviços. 

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente 

Instrumento de medição  
Conferência da tradução durante as sessões colegiadas do TRE/AL e nos 

seus eventos com público externo. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários dos serviços 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada as atividades realizadas e descontado conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme Contrato. 

 

 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 95% até 100% das atividades realizadas com qualidade: 100% do valor 

mensal; 

2) 80% até 94,99% das atividades realizadas com qualidade: 98% do valor 

mensal; 

3) 60% até 79,99% das atividades realizadas com qualidade: 95% do valor 

mensal; 

4) abaixo de 60% das atividades realizadas com qualidade: 90% do valor 

mensal. 

 
 

Sanções 

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5% sobre o valor mensal; 

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 
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Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas  será  garantida  a  ampla  defesa  e o  contraditório. 
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Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre as partes, ser 

ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam devidamente formalizadas 

através de Termo Aditivo de Contrato. 

  

INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LIBRAS) 

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO CONTRATO 

Item Descrição 

 

Finalidade 

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas no local 

determinado para a execução dos serviços, vedada a ausência de 

colaboradores, devendo a empresa substituir imediatamente no caso 

de faltas. 

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente. 

Instrumento de medição  
Controle realizado por apresentação, validada e certificada pela 

fiscalização. 

Forma de 

acompanhamento 
 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de ponto. 

Periodicidade Por apresentação. 

Mecanismo de Cálculo 
Será verificada frequência dos colaboradores e descontado 

conforme tabela. 

Início de Vigência Conforme contrato. 

 
Faixas de ajuste no 

pagamento 

1) 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal; 

2) 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor mensal; 

3) Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do valor mensal; 

4) Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor mensal. 

 

Sanções 

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o valor 

mensal; 

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre o valor 

mensal. 

 
Observações 

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura de 

processo administrativo. Para aplicação das multas acima 

estabelecidas será garantida a ampla defesa e o contraditório. 
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ANEXO I-D DO TERMO DE 

REFERÊNCIA  MAPA DE RISCOS 
 

Objeto de contratação: 
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da Lingua Portuguesa para a interpretação da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras) 

No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento: 201/2021 (0884276) 
FASE DE ANÁLISE: 

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

 
RISCO 1 

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 

Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; 
Problemas na execução contratual; 

Atraso no atendimento das necessidades da Instituição. 
Ação Preventiva Responsável 

Seção de Licitação 
verifica a coerência entre TR e Edital 

Seção de Licitação 

Ação de Contingência Responsável 

Seção  de  Licitação 
verifica a  divergência  e solicita 

justificativa e providências cabíveis. 

Seção de Licitação 

 
RISCO 2 

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do 
processo licitatório no DOU. 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Dano 

Não atendimento ao princípio da publicidade; 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD gerencia o processo de licitação. SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A SAD emite despacho ao pregoeiro 

solicitandojustificativa e providências cabíveis. 
SAD 

 

 

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização 
RISCO 

3 
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Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Dano 

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento da 
execução do contrato. 

Ação Preventiva Responsável 
A SAD SAD 

Ação de Contingência Responsável 
A Secretaria de Administração emite a 

portaria de designação dos fiscais do contrato e 
respectivos substitutos. 

SAD 

 

 
 

RISCO 4 
Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 

Dano 
Atraso no atendimento da demanda; 

Descumprimento dos ditames das Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c. Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) 

Ação Preventiva Responsável 
A fiscalização do contrato realiza rigoroso 
acompanhamento da execução dos serviços e 
informa o gestor do contrato através do 
relatório técnico de fiscalização. 

Fiscalização do contrato 

Ação de Contingência Responsável 
O gestor do contrato emite notificação à 

contratada sobre inconsistências 
registradas pela Fiscalização 

Gestor do contrato 

 

 

Maceió, 1º de maio de 2021.  

Lindineide Oliveira Cardoso 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº 05/2021 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não   
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ANEXO III 
MINUTA DE CONTRATO 

Pregão nº 05/2020 
 

Contrato nº xx/2021 
Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA 
XXXXX 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- 
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante 
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade 
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado 
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na 
Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto 
nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),  e/ou legenda para 
surdos e ensurdecidos (LSE), e/ou audiodescrição (AD), em manifestações públicas 
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), 
dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do 
evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado 
previamente, nas condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 
05/2021 e seus anexos. (SELECIONAR O OBJETO PERTINENTE CONFORME RESULTADO DA 
LICITAÇÃO) 
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PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os  Requisitos Técnicos  dos serviços, bem como 
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 05/2021). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, considerando 
o valor unitário da hora de R$ xxxxx e o quantitativo estimado para o período de doze 
meses de vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as 
exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos 
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução 
dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a 
apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, 
por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes 
de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade 
com o Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 05/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão 
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá 
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES 
NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução 
Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no 
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 
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PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado 
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, 
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem 
entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá 
apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do 
contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as 
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de 
dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, 
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual 
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 570



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para 
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula 
compete ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de 
Contratos - SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da 
execução do objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, 
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão 
compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução estipulados neste 
Termo de Referência. 
b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete 
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da 
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e 
Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto de Azevedo. (VERIFICAR 
SE SERÁ OBJETO DO CONTRATO) 
c)  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – 
Legenda e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo 
da servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS. (VERIFICAR SE SERÁ OBJETO DO 
CONTRATO) 
d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo 
que defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e 
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o 
caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO 
DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, 
relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica) . 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de 
apostilamentos ou termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
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b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital 
do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de 
Referência; 

d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique 
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, 
para efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos 
serviços e que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos 
definidos no contrato, bem como atender às solicitações da CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas; 

f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas 
pela contratante; 

g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a 
qualificação exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 

h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e 
previdenciárias advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais 
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos 
estabelecidos no Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o 
Termo de Referência; 

j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 
empregados nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 
05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na 
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou 
descumprimento de horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja 
permanência, atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, 
inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do 
serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para 
substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do 
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, 
na área de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições 
previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que 
tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo 
orientar seus empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu 
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia 
autorização da administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto 
do presente contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 
 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de 
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, 
providenciando a notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer 
irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando 
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os 
empregados da CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer 
empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de 
identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua 
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos 
e condições estabelecidos neste  contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 
05/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de 
habilitação e qualificação exigidas para a contratação; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 
atendidas as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos 
estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o 
tema; 
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h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da 
prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  

 
 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 

com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 

 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado 
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações 
contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor 
total do contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas 
no contrato ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo 
devido, sem prejuízo das outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez 
centésimos por cento) sobre o valor total contrato, por cada 
evento/ocorrência de descumprimento dos prazos e obrigações 
constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime de Execução dos Serviços do 
Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento 
do SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, nos termos do art.7º da citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida 
força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 575



 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PARÁGRAFO SEXTO -   As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas 
“c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO -  Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, 
o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO -  Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será 
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
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PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 
 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da 

variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem 

prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os 

valores praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 
 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as 
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 
CLÁUSULA  TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de  Licitações   
e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no 
procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na 
forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 
  

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 
estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
Pelo TRE/AL 
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Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
Pela Empresa 
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EDITAL Nº 5 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Digite o texto aqui....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021

 

PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 28 de maio de 2021

HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 9 horas

 

                                      O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por
intermédio da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a
contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

 

                                      O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto
nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em consonância  com o que faculta
o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos),  e
demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de
2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por
meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que
couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital
e seus anexos.
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1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

 

1.1.                         O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresas
para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em
manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo
presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e
reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente,  nas condições e
especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

1.2.                        Os contratos decorrentes desta licitação terão vigência de 12
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do instrumento contratual,
podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos mediante termo aditivo, até
o limite de 60 (sessenta) meses, observado o interesse público e a critério da
CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

 

 

2 - DA PARTICIPAÇÃO

 

2.1.                              Poderão participar deste pregão, QUANTO AO ITEM 1,  os
interessados do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos.

 

2.1.1. Poderão participar deste pregão, QUANTO AOS ITENS 2 e 3,  EXCLUSIVAMENTE
MICROMEPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos

2.1.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.2.                     Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo
34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e
para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar
nº 123, de 2006.

2.3.                     Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
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d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

2.4.                               Como condição para participação no Pregão, a licitante
assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às
seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5.                     A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

 

3.1.                     O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF,
que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

3.            O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
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Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado
digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3.                     O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4.                     O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas
transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou
entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5.                     É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

4.1.                     Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

4.2.                     O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3.                     Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

4.4.                     As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5.                     Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6.                     Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema.

4.7.                     Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
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4.8.                     Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

5.1.                     O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor  total do item ofertado, considerando o quantitativo total estimado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

5.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

5. .                     Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos
operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.                      Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.

5.                     O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação.

5.                      Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de
licitações públicas.

6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e,
após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos
responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,
caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

6.1.                     A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio
de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.                      O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
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acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3.                     O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.                      O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.                      Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado, considerando o
quantitativo total de horas estimadas.

6.                     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6. .                      O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.                     O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá
ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior
a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo
sistema os respectivos lances.

6.9.                     Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.10.                   A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

6.11.               Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.                   Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13.                   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.
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6.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

 

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio
do sistema.

6.                   Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.                   Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.

6. .                   No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.

6. .                   Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.                    O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.20.                   Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o
valor de sua proposta.

6.21.                   A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas
iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.22.                   Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.22.1. no pais;

6.22.2. por empresas brasileiras;

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

6.                    Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.                  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares,

Edital 5 (0892823)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 585



quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados.

6. .                   Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

7.                     Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do
art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

7.                      O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá
incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184,
inciso V, sob pena de desclassificação.

7.                     Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que  apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. Os preços máximos fixados para os serviços ora  licitados são os que constam
da tabela abaixo, e, de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

 

 

ItemValor unitário
estimado

Quantidade total  de horas
estimadas

Preço máximo por item
(Valor total)

1 R$ 213,38 402 R$ 85.778,76

2 R$ 620,00 64 R$ 39.680,00

3 R$ 256,67 64 R$ 16.426,67

 

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços  simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.                     Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências
para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as
provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
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7.                      Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

 

7.                     O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7.                Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.                      Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.                    Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 6.24.

7.11.                   Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA HABILITAÇÃO.

 

8. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9. SICAF;
10. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
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(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
8.                     A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa

licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte
das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

10. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

11. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.3.                     Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

8.                     No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitação da proposta subsequente.

8. .                      Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

8. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

9. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8.6.                     Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

8.7.                     Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

8.                     Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

8.                     Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
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nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

8.                   Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins
de habilitação:

 

8.10.1. Habilitação jurídica:

a.  

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho de suas
atividades.

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
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tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f)  prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

f)  caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de
declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei;

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como   microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

1. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior
à fase de habilitação.

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
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comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério
da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

 

8.                   Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9.                     A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no
sistema eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou
seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado (serviços);
d. conter o preço unitário (por hora) e total do serviço ofertado.
i.                     A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

9.3.                     Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.                     Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º
da Lei nº 8.666/93).

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão
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os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

9.                     A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra
condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de
desclassificação.

 

9.                     A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos,
não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas
ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

9.                     As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

10 - DOS RECURSOS.

 

10.                   Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo próprio do sistema.

10.                    Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.                   O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.

10.4.                   Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
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11.1.                   A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2.                   Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

 

12.                   O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.                   Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

13.                   Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2.                   A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 22.11 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos.

13. .                   Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias
úteis contados da data de recebimento da impugnação.

13.                   Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.

13.                   Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

13.6.                   O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de
dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

13.                   As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
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prazos previstos no certame.

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

13.8.                   As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

14 – DO REAJUSTE  

14.1.                                     O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze)
meses e será obtido da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro
índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre
negociação, tendo por critério os valores praticados no mercado.

14.2.                            Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

14.3.                       Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.

 

15 – DA CONTRATAÇÃO

 

15.1.                      As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto,
valor, prazos de execução em conformidade com este edital.

 

15.2.                           Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito,
o adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

 

15.3.                           Antes da contratação, será exigida a comprovação da
regularidade fiscal da empresa vencedora do certame.

 

15.4.                           A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído
no item 15.2, implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o
adjudicatário inadimplente será sancionado com a multa prevista para o
descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à
Administração por perdas e danos.

 

15.5.                           Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condições de habilitação.

 

15.6.                           Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e
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retirar a Nota de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no
ato da contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de
classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis.

 

15.7.                           O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a
pedido fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por
igual período.

 

15.8.                           Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às
disposições deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

 

 

16 – DA GESTÃO DO CONTRATO

 

16.1.                       As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual
compreendem, entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento
dos resultados previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como
para verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.

16.2.                             O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete
ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de
Contratos - SEGECo, de acordo com as seguintes disposições:

a.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço,
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução
estipulados no Termo de Referência.

b.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto
de Azevedo.

c.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – Legenda
e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS.

d. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado;

e. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que
defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for
o caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR anexo ao Termo de Referência, ou de outro
mecanismo por ela elaborado;

f. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos
servidores responsáveis pela fiscalização.
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 17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

17.1.                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

17.2.                            Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará
sujeito às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

17.3.                            As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

17.4.                            Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito;

b) Multas, na forma prevista neste edital;

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com
a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da
citada lei;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
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enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art.
87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

  17.4.1. Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato.

17.4.2.  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das
outras sanções previstas em lei.

17.4.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por cento)
sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de descumprimento dos
prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime de Execução dos Serviços
do Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 5%.

17.5.                             As situações ensejadoras de penalidades serão previamente
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo
administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

17.6.                            Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

17.7.                            As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  item 17.4
poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas “c” e “d”
do item 17.4 13.3 e 13.4, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

17.8.                            Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no
art.109 da Lei 8.666/93.

17.9.                             Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos
celebrados com TRE/AL.

17.10.                          Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será
enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor
devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.
°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado
(IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo.

17.10.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas.

17.11.                          Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

17.12.                          O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
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estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

 

17.13.                          O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

17.14.                          O período de atraso será contado em dias corridos.

 

17.15.                          Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre
as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,    
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

17.16.                          Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação
das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão
publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

 

18 - DO PAGAMENTO

 

18.1.                            Após verificado que os serviços se encontram de acordo com
as exigências contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao
estipulado nos itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e
7 – Regime de Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à
CONTRATADA mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as
descrições contidas no contrato, por meio de ordem bancária, creditada na conta
corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete
mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da apresentação da fatura.

 

18.1.1. O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C deste Edital.

 

18.2.                            Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou
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seja, após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal
realizada pelo gestor do contrato.

 

18.3.                       As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo
SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme
Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012.

 

18.4.                            A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato.

 

18.5.                            A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado
com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação,
acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se
passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se
admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no
preâmbulo do contrato.

 

18.6.                       O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 

18.7.                       O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação
de dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL
seja ressarcido dos prejuízos causados.

 

18.8.                            Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

 

18.9.                            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

18.10.                          O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

 

 

18.11.                     Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
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acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

365                          365

 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA

 

19.1.                      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à
conta dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2020, relativos ao PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

20.1.                      As obrigações do contratante estão disponíveis no Anexo III –
Minuta do Contrato.

 

21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

21.1.                           As obrigações da contratada estão disponíveis no Anexo III –
Minuta do Contrato.

 

22. - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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22.1.                   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2.                   Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.3.                   No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.4.                   A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

22.5.                   As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

22.6.                   Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do
processo licitatório.

22.7.                   O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.8.                   Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

22.9.               Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

22.10.             Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

22.11.              O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

22.12.             Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

22.13.             O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
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Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

22.14.             Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO I-A – Modelo de Termo de Autorização  de Uso de Imagem e Voz;

ANEXO I-B – Modelo de Proposta de Preços;

ANEXO I – C – Instrumento de Medição de Resultados;

ANEXO I -D – Mapa de Riscos;

ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta de Contrato.

 

 

22.15.             Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

Maceió/AL, 14 de maio de 2021.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

“Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.”

 

1. OBJETO
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1. OBJETO

 

1.1. Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente.

 

2. JUSTIFICATIVA

 

2.1. Os serviços de tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD) promoverão
importante avanço na promoção da acessibilidade e da inclusão. Tratam-se de recursos
de acessibilidade comunicacional que proporcionarão o acesso irrestrito das pessoas
com deficiências sensoriais nas manifestações públicas realizadas, promovidas ou
apoiadas pelo TRE-AL, em todo o estado de Alagoas, incluindo sessões de julgamento,
eventos com público externo, presenciais ou não, vídeos e demais publicações
institucionais veiculados nas redes sociais e no site do Tribunal.

 

2.2 A medida está alinhada à Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida como Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e
aos demais normativos vigentes que regem a matéria.

 

2.3. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução n.º 230, de 22 de
junho de 2016, orienta os órgãos do Poder Judiciário quanto à adoção de medidas
voltadas à promoção da acessibilidade para pessoas com deficiência, merecendo
destaque o inciso XIII do art. 10, transcrito a seguir:

XIII – utilização de intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais, legenda, áudio descrição
e comunicação em linguagem acessível em todas as manifestações públicas, dentre
elas propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos educativos, eventos e reuniões.
 

2.4. Anualmente, o CNJ aplica o questionário eletrônico para avaliar critérios e práticas
referentes à transparência no âmbito dos tribunais, dentre as quais verifica o
cumprimento das determinações do inciso citado acima. No Glossário do Ranking da
Transparência de 2020, incluiu-se as seguintes questões:

 

                – O tribunal/conselho utiliza a linguagem brasileira de sinais em
manifestações públicas?

Manifestações públicas: propagandas, pronunciamentos oficiais, vídeos, eventos,
sessões de julgamento e demais reuniões.

              – O tribunal/conselho utiliza legenda em manifestações públicas?
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Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

               – O tribunal/conselho utiliza audiodescrição em manifestações
públicas?

Manifestações públicas: propagandas, redes sociais, vídeos e fotos.

 

2.5. Ademais, a medida se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
10 e 16, anunciados pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Agenda 2030:

 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

3.  CONCEITOS ADOTADOS

 

3.1. Para melhor compreensão da temática abordada no presente termo, cabe
destacar alguns conceitos definidos no art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e
reafirmados pela Resolução CNJ nº 230/2016, a seguir:

3.1.1. Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem
como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados
de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida;

3.1.2.Desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços
a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto
específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

3.1.3.Tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos,
recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a
funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou
com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e
inclusão social;

3.1.4.Barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou
impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de
seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à
comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança,
entre outros, classificadas em:

(...)

barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou
comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de
mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de
tecnologia da informação;
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 barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a
participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e
oportunidades com as demais pessoas;

 barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com
deficiência às tecnologias;

3.1.5.Comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras
opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de
textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres
ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral,
os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos
aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e
das comunicações;

3.1.6.Adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e
adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em
cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer,
em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos
e liberdades fundamentais.

3.2. De acordo com o art. 2º da LBI, considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

3.3. A deficiência sensorial é a perda da capacidade de receber mensagens por um, ou
mais de um, dos órgãos de percepção (visão, audição, olfato, paladar, tato); inclui a
deficiência auditiva e a surdez, a deficiência visual, a surdocegueira, a deficiência tátil e a
múltipla deficiência sensorial (ABNT NBR 15599:2008).

3.4. No presente termo, considerando os recursos de acessibilidade que se pretende
contratar, abordaremos as deficiências auditivas, incluindo-se a surdez, e as
deficiências visuais.

3.5. O Decreto nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº
10.436:1, de 24 de abril de 2002, traz a definição de pessoa surda e de pessoa com
deficiência auditiva:

i. pessoa surda: aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente
pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

ii. deficiência auditiva: como a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz,
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz.

3.6. O ensurdecido é pessoa que nasce ouvinte, mas que desenvolve deficiência
auditiva adquirida em razão do envelhecimento, de doenças ou de acidentes. Assim, se
tiver sido alfabetizado em português é capaz de entender uma conversa pela leitura
orofacial (labial), de acompanhar a legenda em um filme ou vídeo e de ler. Porém, é o
domínio da LIBRAS que permitirá maior fluência em sua comunicação efetiva com
outros surdos e mesmo com ouvintes que tenham conhecimento de LIBRAS.

3.7. Deficiência visual é termo que se refere à cegueira e à baixa visão, as quais estão
definidas a seguir conforme ABNT NBR 16537:2016:

a. cegueira: acuidade visual igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
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correção óptica;
b. baixa visão: acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor

correção óptica ou somatório da medida do campo visual em ambos os olhos
igual ou menor que 60° ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições
anteriores.

 

4. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Em razão das peculiaridades dos serviços e no intuito de proporcionar uma melhor
definição e especificação de cada uma das demandas, o objeto foi dividido em três
itens:

 

ITEM 1 – Tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS):
serviço a ser contratado para as diversas manifestações públicas: sessões de
julgamento, eventos e reuniões com a participação de público externo,
pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais, vídeos e publicações na
internet: site do TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais;

 

ITEM 2 – Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE): serviço a ser contratado
para as seguintes manifestações públicas: propagandas institucionais, vídeos, fotos,
imagens dinâmicas e estáticas, e publicações no site do TRE-AL na internet, canal
no YouTube e redes sociais;

 

ITEM 3 – Audiodescrição (AD): serviço para as seguintes manifestações públicas:
propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e demais
publicações no site do TRE- AL na internet, canal no YouTube e redes sociais.

 

4.2. Definições e requisitos para a tradução e interpretação em Libras -
Item 1

4.2.1. Definições

4.2.1.1A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que a define
como a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.

4.2.1.2. De acordo com a Norma Técnica ABNT NBR 15599:2008, a LIBRAS é uma
língua de natureza visual-espacial, com estrutura gramatical própria, que constitui o
sistema linguística de comunidades surdas do Brasil.

4.2.1.3. A tradução e interpretação da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a
Língua Portuguesa e vice-versa pode ser falada (oral/auditiva), sinalizada
(visual/espacial) ou escrita, e representa um importante recurso de acessibilidade
comunicacional que possibilita a pessoas com deficiência auditiva, surdos e
ensurdecidos a compreensão de conteúdo, diálogos e situações sonoras em eventos
presenciais ou por meio de vídeo, podendo ser realizada nas seguintes modalidades:
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a. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou consecutiva,
realizada com a presença do intérprete de LIBRAS no mesmo local em que ocorre
o evento e de onde fala o orador;

b. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de LIBRAS, sendo que
o intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de onde fala
o orador;

c. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da interpretação em
LIBRAS para transmissão posterior, em espaço ou janela de LIBRAS, mediante
divulgação e publicação na internet: site, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL.

 

4.3. Requisitos técnicos

4.3.1. No caso da interpretação ao vivo presencial, o intérprete deverá estar
posicionado em local do evento que o mantenha visível ao público surdo, devendo-se
observar os contrastes entre o plano de fundo e o intérprete, bem como entre a cor de
sua pele e de sua vestimenta. Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de
mangas curtas ou longas, com decote fechado, sem conter detalhes como estampas,
formas, listras, botões ou bolsos. O tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa
na cor preta e o tradutor/intérprete de pele escura deverá usar blusa na cor cinza.

4.3.2. Quanto às interpretações em LIBRAS por meio de vídeo reproduzido em espaço
ou janela de LIBRAS, recomenda-se adotar os requisitos básicos a seguir, extraídos do
Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis da Secretaria do Audiovisual do Ministério da
Cultura, que está conforme com a norma técnica ABNT NBR 15290:2016:

 

i) Gravação: deve-se gravar preferencialmente em estúdio, com equipamento
adequado.

ii) Recorte ou wipe as dimensões recomendadas para o espaço/janela de libras são:

 Altura mínima: ½ da altura da tela a altura da janela deve ser no mínimo metade da
altura da tela do televisor ou de outro dispositivo;

Largura mínima: ¼ da largura da tela: a largura da janela deve ocupar no mínimo a
quarta parte da largura da tela do televisor ou de outro dispositivo;

Localização do recorte: sempre que possível, o recorte deve estar localizado de modo a
não ser encoberto por imagens ou pela tarja preta da legenda oculta.

iii) Posição: a janela de Libras deve ser posicionada à esquerda da tela e não deve ser
sobreposta por símbolos ou outras imagens. No caso de videoconferências gravadas
ao vivo, o intérprete de Libras poderá se apresentar na janela de Libras convencional ou
em espaço fixado no mosaico com os demais participantes do evento audiovisual.

iv) Iluminação: É necessário que sejam utilizados dois pontos de iluminação para o
intérprete. Um frontal, diagonal superior, e outro no topo da cabeça para eliminar todas
as sombras no tecido ao fundo ou no intérprete.

v)  Plano de fundo: O plano de fundo deverá ser nas cores azul ou verde, em
tonalidade compatível para a aplicação da técnica chroma keyer, porque essa técnica
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possibilita o apagamento completo do fundo no vídeo de forma digital, e viabiliza a
inserção também digital de qualquer imagem para preenchimento, caso necessário.

 vi) Vestuário: Recomenda-se vestir blusas ou camisetas lisas, de mangas curtas ou
longas, com decote fechado, sem conter detalhes como estampas, formas, listras,
botões ou bolsos. O tradutor/intérprete de pele clara deverá usar blusa na cor preta e
o tradutor/intérprete de pele escura usar blusa na cor cinza.

vii) Enquadramento do Intérprete: para o adequado enquadramento da imagem do
intérprete na janela de libras, a posição da câmera deve considerar as medidas a seguir:

a. Parte superior: o quadro superior da câmera deve ficar entre 10 e 15 cm acima da
cabeça do intérprete;

b. Parte inferior: 5 cm abaixo do umbigo do intérprete;
c. Parte lateral: corresponde ao espaço de distanciamento entre os cotovelos do

intérprete, posicionando-se às mãos em frente ao peito até que as pontas dos
dedos médios se toquem. Dependendo da necessidade, o espaço de sinalização
pode ser acrescido de até mais 10 cm para cada lado a partir dos cotovelos.

Observação: Em hipótese alguma, a gravação deverá ser exibida com cortes das
mãos, braços e cabeça do tradutor ou intérprete de Libras.

 

4.2.4. Para adicionar a gravação da tradução/interpretação em libras ao vídeo principal
por meio do espaço ou janela de Libras, recomenda-se usar a técnica de sobreposição
de vídeos também conhecida como picture-in-picture (PIP).

 

4.2.5 Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS (TILS)

4.2.5.1. O tradutor e intérprete terá competência para realizar interpretação das 2
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em tradução e
interpretação da Libras e da Língua Portuguesa, nos termos do art. 2º da Lei nº
12.319, de 1º de setembro de 2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e
Intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

 

4.2.5.2. As pessoas que atuarão como tradutor e intérprete de Libras – Língua
Portuguesa deverão ter domínio e fluência nas duas línguas, com formação profissional
formalmente comprovada, mediante apresentação de diploma de graduação em curso
de bacharelado em Letras-Libras, emitido por instituição de educação superior
reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de certificado de nível médio que
demonstre ter realizado pelo menos uma das opções a seguir:

 

a. cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;
b. cursos de extensão universitária;
c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e

instituições credenciadas por Secretarias de Educação;
d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações

da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado
seja convalidado por uma das instituições referidas no item 3.
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4.2.6. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a Certificação
de Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e
Interpretação de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), mediante exames nacionais
realizados pelo Ministério da Educação ou pelo Instituto Nacional de Educação de
Surdos – INES.

4.2.7. As entidades de classe preconizam a necessidade de que o serviço seja prestado
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos, para
assegurar o descanso alternado dos profissionais, dos quais deverá ser previamente
exigido o Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem.

4.2.8. A conduta dos intérpretes deverá ser pautada pelos preceitos estabelecidos no
art. 7º da Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da
Língua Brasileira de Sinais– Libras, transcrito a seguir, bem como no Código de Ética
integrante do Regimento Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS):

 

Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos
valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e,
em especial:

I. pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação
recebida;

II. pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo ou
orientação sexual ou gênero;

III.  pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir;
IV. pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do

exercício profissional;
V.  pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito social,

independentemente da condição social e econômica daqueles que dele
necessitem;

VI.  pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda.

4.3.Prestação do serviço de tradução e interpretação em Libras

4.3.1. Pretende-se contratar o serviço de tradução e interpretação em Língua Brasileira
de Sinais (Libras) para manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como
sessões de julgamento, eventos e reuniões com a participação de público externo,
pronunciamentos oficiais, propagandas institucionais, vídeos e publicações na
internet: site do TRE-AL, canal no YouTube e redes sociais.

4.3.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou consecutiva,
realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo local em que ocorre o
evento e de onde fala o orador;

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de Libras, sendo que o
intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de onde fala o
orador;

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da interpretação
para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e
publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
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AL.

 

4.4. Definição e requisitos para a Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE)
– Item 2

4.4.1. Definições

4.4.1.1 A legendagem para surdos e ensurdecidos é a tradução das falas de uma
produção audiovisual em forma de texto escrito, podendo ocorrer entre duas línguas
orais, entre uma língua oral e outra de sinais ou dentro da mesma língua. Por ser
voltada, prioritariamente, ao público surdo e ensurdecido, a identificação de
personagens e efeitos sonoros deve ser feita sempre que necessário. (Guia de
Produções Audiovisuais Acessíveis, p.16).

4.4.1.2. De acordo com a norma ABNT NBR 15599:2008, a legenda detalhada inclui,
além das falas dos personagens em cena, informações e falas de personagens
em off (fora de cena) e a transcrição de sons não literais, desapercebidos sem o uso
da audição.

4.4.1.3. A legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) é o sistema de transcrição para
texto, dos diálogos, dos efeitos sonoros, dos sons do ambiente e demais informações
que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas surdas ou com
deficiência auditiva. A identificação de falantes é importante na LSE para que surdos e
ensurdecidos possam distinguir quem está com a fala, sempre que na produção
audiovisual houver a presença de dois ou mais falantes em cena ou fora dela.

4.4.1.5. A legendagem pode ocorrer em tempo real, mediante produção instantânea
reproduzida simultaneamente à realização do evento audiovisual, ou gravado
previamente para reprodução posterior.

4.4.1.6. No Brasil, utiliza-se bastante o sistema americano de legendas descritivas para
televisão denominado closed caption (CC), também conhecido em português como
“legendas ocultas”, em que o texto da legenda é exibido na fonte branca sobre o fundo
preto padrão.

4.4.1.7. No sistema closed caption as legendas podem ser produzidas por estenotipia,
reconhecimento de voz, ou outro método que permita transformar o mais rápido
possível as falas, os sons e os efeitos sonoros em texto.

4.5. Requisitos – parâmetros técnicos, linguísticos e tradutórios

4.5.1. Para produção de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) existem
parâmetros de ordem técnica, linguística e tradutória que devem ser observados.
Recomenda-se adotar os requisitos básicos definidos no Guia de Produções
Audiovisuais Acessíveis, que está conforme a norma técnica ABNT NBR 15290:2016.

4.5.2. A seguir, apresentam-se parâmetros técnicos para LSE, definidos no Guia de
Produções Audiovisuais Acessíveis:

i.  Número de linhas e de caracteres: devem ser utilizadas no máximo duas
linhas com, no máximo, 37 caracteres cada uma. Essa medida, de origem
europeia, é chamada regra dos seis segundos e é bastante usada por empresas
de legendagem de vários países. Embora o sistema de closed caption possibilite a
exibição de uma legenda em mais de duas linhas, recomenda-se não ultrapassar a
medida da regra dos seis segundos para LSE, pois isso poderia dificultar o
movimento de deflexão que faz com que o espectador harmonize a leitura das
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legendas com a visualização das imagens. Exibir legendas com mais de duas
linhas prejudicaria essa harmonização que lhe permite assistir confortavelmente a
uma produção audiovisual por completo.

ii. Velocidade de leitura: para uma boa recepção, é preciso que a velocidade de
leitura de uma legenda seja compatível com a velocidade da fala que ela traduz. De
acordo com a regra dos seis segundos, existem três velocidades que possibilitam
que um espectador assista confortavelmente a uma produção audiovisual: 145,
160 ou 180 palavras por minuto (ppm), medidas que podem ser transformadas
em caracteres por segundo para ajustá-las à tarefa do tradutor para legendas,
também chamado de legendista.

iii. Todas as vezes em que a velocidade da fala for maior do que 180 ppm, deverá ser
editada para que o espectador consiga mover os olhos da legenda para a imagem
confortavelmente e possa acompanhar toda a produção audiovisual.

iv. Formato da legenda: as legendas podem ser apresentadas em três formatos:
v.  Retângulo: é exibido o mesmo ou quase o mesmo número de caracteres para

as duas linhas, apresentando um formato semelhante ao de um retângulo, com as
duas linhas do mesmo tamanho ou de tamanhos próximos;

vi.  Pirâmide: são exibidos mais caracteres na linha inferior, que se mostra maior
que superior, apresentando um formato que lembra uma pirâmide;

vii.  Pirâmide invertida: são exibidos mais caracteres na linha superior, que se
mostra maior que a inferior, apresentando um formato que lembra uma pirâmide
invertida.

viii.  Marcação (início e final das legendas): A marcação de uma legendagem
consiste na determinação dos tempos de entrada e saída de uma legenda. Uma
boa marcação de legenda acontece quando se consegue obter o exato
sincronismo entre as falas e as legendas. Essa sincronização pode ser realizada
com o auxílio de um cronômetro, conhecido como TCR (Time Code Reader) ou por
meio de software livre de legendagem.

ix. Duração: uma legenda deve ter uma duração compatível com a velocidade de
leitura do espectador, permitindo que tenha tempo suficiente de ler. Estudos
mostram que uma legenda não pode durar menos do que um segundo e não mais
do que seis segundos. Aqui no Brasil, usa-se comumente legendas com duração
de até quatro segundos.

x.  Convenções: Como qualquer texto escrito, a legendagem apresenta uma série
de convenções lexicais, sintáticas e tipográficas. Algumas dessas convenções se
assemelham às de qualquer texto escrito e outras são características da
legendagem:

xi. Pontuação: alguns sinais de pontuação têm uso idêntico ao uso no texto
convencional, tais como vírgula, dois pontos, interrogação e aspas. Outros sinais
de pontuação têm uso diferente na legendagem. Por exemplo: o ponto-final indica
que não há continuação naquela legenda; o travessão é usado em diálogos, mas
sem espaço entre o sinal e a palavra que se segue; os três pontos indicam
hesitação, dentre outros.

xii.  Sinais tipográficos: alguns sinais tipográficos também são usados como
convenções na legendagem. O título da produção audiovisual e as informações
diegéticas (conjunto de elementos que caracterizam e integram a narrativa) são
legendados em letras maiúsculas. O itálico é utilizado para legendar vozes vindas
de dispositivos como computador, TV, rádio, telefone, alto-falante etc. A legenda
inteira também aparece em itálico para traduzir letras de canções ou vozes
em off, ou seja, aquelas cujo falante não pode ser visualizado em cena. Na LSE
produzida no Brasil, usa-se colchetes para informações adicionais, indicação de
falante e efeito sonoro.

xiii.  Posição da legenda na tela: a legenda normalmente ocupa a parte inferior da
tela e fica em posição centralizada, pois assim ocupa menos espaço e facilita a
movimentação ocular do espectador para visualização da legenda e da imagem.
Em algumas situações, elas são colocadas na parte superior da tela, geralmente
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quando aparecem créditos da produção audiovisual ou quando o fundo está
muito claro e pode dificultar a visualização.

 

4.6. Respeitados os parâmetros técnicos descritos acima, deverão ser observados
também os parâmetros linguísticos. O legendista deverá fazer as devidas edições
linguísticas que possibilitem ao espectador harmonizar imagens e legendas. As edições
linguísticas são manipulações no texto audiovisual, relacionadas à segmentação da fala
em blocos semânticos, à redução da informação textual e à explicitação de
informações sonoras, aquelas depreendidas pelo canal auditivo, como os efeitos
sonoros e a identificação de falantes. (Guia de Produções Audiovisuais Acessíveis,
p.48).

4.7. Por fim, para elaboração de legendas para surdos e ensurdecidos (LSE), o
legendista deverá adotar parâmetros tradutórios para a adequada distribuição do texto
audiovisual em legendas, a partir da operacionalização dos parâmetros técnicos e
linguísticos, ressaltando-se a importância de harmonizar todos os parâmetros da LSE
(técnicos, linguísticos e tradutórios), para melhor recepção das legendas e maior
aproveitamento da produção audiovisual pelo público espectador.

4.8. Confecção de legendas

4.8.1.As legendas ocultas ou closed caption são confeccionadas comumente por
métodos como a estenotipia ou por reconhecimento de voz.

4.8.2. Estenotipia é um processo de digitação de alta velocidade por meio de um
teclado especial, com menos teclas, que registra letras e grupos de fonemas com
menos toques que um teclado convencional. É considerada um método bastante
confiável por garantir alto índice de acerto na grafia das palavras em legendas ocultas.
De acordo a ABNT NBR 15290:2016, a produção de legenda em tempo real pelo
sistema closed caption requer no mínimo 98% de acerto na grafia das palavras.

4.8.3. Reconhecimento de voz é um processo no qual um programa interpreta vozes e
produz o texto das legendas simultaneamente e ao vivo. O programa não reconhece as
vozes dos próprios locutores, mas sim uma voz que tenha sido previamente calibrada,
sendo necessário um profissional para repetir aquilo que está sendo dito.

4.8.4. Nas gravações ao vivo, tanto o estenótipo quanto o programa de
reconhecimento de voz são ligados diretamente à ilha de edição e a transmissão das
legendas é online, feita em tempo real pelo sinal de TV, por isso pode ocorrer falhas de
sincronismo entre as legendas e as falas, bem como falhas no texto.

4.8.5. Para a programação pré-gravada para TV, as legendas podem ser feitas
previamente (offline) e, em seguida, é possível inserir o sinal dessas legendas
diretamente na mídia. Isso significa que, sempre que o programa for reexibido, as
legendas serão reproduzidas.

4.8.6. As legendas para internet são confeccionadas do mesmo modo das produções
para cinema, em geral a partir de um programa editor de legendas que permite as
etapas de marcação, tradução e pré-visualização. Como exemplo, pode-se citar, dentre
outros, o programa Subtitle Workshop 6.0b (SW), que é um software livre muito usado
por legendistas e por empresas legendadoras no Brasil.

4.9. Modo de exibição das legendas

4.9.1. O modo de exibição das legendas varia de acordo com o tipo de mídia (cinema,
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TV, DVD e outras mídias, como a internet), que por sua vez determina o formato e a
extensão das legendas e os recursos computacionais específicos que são necessários.

4.9.2. Quanto ao modo de exibição, podem ser:

a. legendas eletrônicas: são projetadas em tempo real;
b. legendas digitais: usadas em projeção digital, em sincronia com o vídeo.

 

4.9.3. A projeção das legendas eletrônicas pode ser feita a partir de um projetor
exclusivo para o lançamento das legendas, ou por outro dispositivo que seja capaz de
exibir as legendas em tempo real, como a cortina de LED, por exemplo, que deve ser
ligada a um computador contendo as legendas.

4.9.4. Para que as legendas sejam simultâneas às falas, é necessária a presença de um
profissional marcador ou lançador, que deve ficar atento ao momento de “lançar” cada
legenda. A elaboração dessas legendas segue os mesmos parâmetros técnicos e
linguísticos da legenda da TV. São confeccionadas em programas de legendagem, mas
precisam ser coladas, uma a uma, em lâminas de apresentação (slides) para que sejam
lançadas individual e manualmente.

4.9.5. Atualmente, a projeção digital é o modo vigente e mais usado, no qual as
legendas são sincronizadas ao vídeo a partir de um programa reprodutor de mídia. O
processo dispensa a gravação das legendas no vídeo. Os arquivos de vídeo e de
legenda são abertos no programa reprodutor de mídia, que sincroniza os arquivos e já
apresenta o vídeo legendado. Geralmente, esses programas permitem configurar a
legenda de acordo com formato, tamanho, cor e fonte desejados.

4.9.6. A inserção das legendas em outras mídias, como é o caso da internet, pode ser
feita de dois modos, sendo necessário partir de um arquivo digital com marcações de
tempos inicial e final para ambos os modos. São eles:

a.  por gravação definitiva das legendas no vídeo: são utilizados programas que
disponham de ferramentas de edição e de ajustes de vídeo que permitam a
inserção de legendas. Após inseridas por gravação definitiva, não é possível ao
usuário espectador desabilitar a legenda no vídeo.

b.  por sistema de closed caption: nesse modo de exibição, as legendas são
projetadas em um fundo preto padrão e a fonte do texto é branca, e podem ser
habilitadas ou não, a critério do usuário espectador, assim nas legendas para TV.

 

4.10. Prestação do serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE)

4.10.1. O serviço de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE) será contratado para
manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL.

4.10.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).
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4.11. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de legendas
compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.

 

4.12. Definição e requisitos para a Audiodescrição (AD) – Item 3

4.12.1. Definições

4.12.2. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que visa a
tornar uma produção audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual. Trata-se
de uma modalidade de tradução audiovisual realizada por meio de locução adicional
roteirizada que descreve as imagens, as ações, a linguagem corporal, os estados
emocionais, a ambientação e as demais informações que não poderiam ser percebidos
ou compreendidos por pessoas com deficiência visual.

4.12.3 . A ABNT NBR 16452:2016 apresenta as seguintes definições relevantes para
este termo de referência:

 

i) audiodescrição

recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em
palavras por meio de técnicas e habilidades, aplicadas com o objetivo de proporcionar
uma narração descritiva em áudio, para ampliação do entendimento de imagens
estáticas ou dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, especialmente
sem o uso da visão.
ii) audiodescritor consultor

profissional que realiza a revisão e adequação do roteiro e da narração da
audiodescrição com formação técnica adequada. Convém que seja um profissional com
deficiência visual.
iii) audiodescritor narrador

profissional que realiza a narração do roteiro da audiodescrição.
iv) audiodescritor roteirista

profissional que elabora o roteiro da audiodescrição, com formação técnica adequada.
(...)

v) unidade descritiva

composição com informações para o narrador da audiodescrição. Contém o texto a
ser narrado e o seu ponto de inserção indicado com marcação, seja time code in (tc in),
time code out (tc out), ou equivalente.
 

4.13. A audiodescrição (AD) não exclui o oferecimento de outros recursos de
acessibilidade na comunicação, destinados a pessoas com deficiência visual, tais como
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maquetes táteis, exploração tátil, materiais impressos em braile ou em caracteres
ampliados.

 

4.14.  Requisitos técnicos

4.14.1. Recomenda-se adotar as diretrizes para elaboração da audiodescrição definidas
na Seção 5 da norma técnica ABNT NBR 16452:2016. A seguir, serão destacados os
requisitos gerais estabelecidos na citada norma técnica:

 

  i) Atribuições do audiodescritor

a.  pesquisar e analisar previamente o assunto a ser audiodescrito;
b.  adequar a terminologia e a linguagem, bem como todas as informações relativas

à obra e pertinentes à audiodescrição;
c.  elaborar a nota introdutória;
d.  elaborar o roteiro.

ii) Notas Introdutórias: devem ser lidas antes de qualquer evento, incluindo descrições
que, por falta de tempo hábil, não possam ser fornecidas no decorrer do evento. As
notas introdutórias devem conter:

a. descrição do ambiente e da localização de recursos e serviços disponíveis;
b. detalhamento e complementação dos procedimentos de segurança para situações

de emergência;
c.  breve explicação sobre o processo e a relevância da audiodescrição;
d.  créditos e patrocinadores;
e. características físicas dos participantes, papéis que desempenham, vestimentas,

quaisquer gestos ou maneirismos que usem repetidamente durante o evento;
f. descrição da audiência, bem como registro de presença de autoridades, pessoas

famosas e conhecidas da comunidade;
g. definição de estilos e terminologias usados no evento.

 

4.15. Roteiro da audiodescrição: é formado por unidades descritivas que são
introduzidas em momentos especificados da produção audiovisual e devem conter os
seguintes elementos: tempos iniciais e finais das inserções da AD, as ”deixas”, ou seja,
a última fala antes de entrar a AD, e as rubricas, que consistem nas instruções para a
narração da AD.

4.15.1. Os roteiros de audiodescrição são elaborados pelo audiodescritor roteirista
sendo recomendada a posterior avaliação por um audiodescritor consultor. Como nem
sempre o audiodescritor roteirista será o audiodescritor narrador, os elementos
descritos no parágrafo anterior são importantes para auxiliar na gravação da voz e dar
à narração o teor adequado a cada ação, cena ou momento da produção audiovisual.

4.16. Convém que seja aplicada a regra espaço-temporal na elaboração dos roteiros de
audiodescrição, de modo a privilegiar os seguintes elementos: o que, quem, como,
onde, quando, não necessariamente nessa ordem. Desse modo, são incluídas as
descrições da ação (cena), dos participantes da ação (personagens), dos gestos, das
expressões, do ambiente (cenário), do enquadramento da ação e demais informações
contidas nas imagens, a fim de que a produção audiovisual possa ser amplamente
percebida e compreendida por pessoas com deficiência visual.
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4.18. No roteiro da audiodescrição, deve-se ainda atentar para as seguintes
recomendações:

a. Subtítulos e outros: devem ser incluídas informações trazidas por subtítulos,
letreiros, avisos e títulos de crédito, priorizando os conteúdos e inserindo essas
informações no tempo de silêncio disponível;

b. Redação: o roteiro deve ser redigido com coerência, coesão, fluidez, sintaxe
objetiva, orações com sentido completo e tempo verbal no presente do indicativo,
evitando-se usar os gerundismos, regionalismos, cacofonias, gírias, redundâncias,
vícios de linguagem e palavras com sentido dúbio;

c. Informação e linguagem utilizadas: devem estar de acordo com o gênero da obra
ou do evento, a faixa etária e as necessidades do público-alvo;

d. Legendas: quando houver legendas, a leitura deve ser no idioma grafado;
e. Descrição de imagens: A descrição de imagens deve ser feita ao tempo de silêncio

disponível, podendo se sobrepor às falas somente quando imprescindível para a
compreensão da informação visual. Devem ser respeitadas as informações
trazidas pela imagem, evitando-se a censura e o excesso de dados.

f. Descrição de sons: Deve ser evitada a descrição de sons óbvios que possam ser
facilmente deduzidos pelo espectador com deficiência visual.

 

4.19. Quando se tratar de filmes e vídeos, a elaboração de roteiros de audiodescrição,
além de cumprir os requisitos gerais já apresentados, deverá considerar os seguintes
aspectos:

 

Gravação e edição: a gravação e a edição da audiodescrição devem seguir o roteiro;

 Planos e enquadramentos: sempre que for relevante para a compreensão da cena,
devem ser descritos os planos, enquadramentos e movimentos da câmera;

Volume da audiodescrição e do som original: os volumes da audiodescrição e do áudio
original devem estar equalizados de modo que ambos sejam apreendidos e
compreendidos pelos espectadores com deficiência visual.

4.20. Caracterização dos personagens: para a audiodescrição de um evento ou
produção audiovisual, a caracterização dos personagens, oradores e outras pessoas
envolvidas devem considerar os seguintes requisitos:

a.  Identificação do personagem ou orador: um personagem deve ser identificado
primeiramente por uma característica associada a um adjetivo ou um substantivo,
seguida de sua identificação nominal. Após a associação da característica ao nome
revelado, tal personagem para a ser identificado pelo nome.

b. Aparência física: a descrição da aparência física de um personagem deve
obedecer a seguinte sequência: gênero, faixa etária, etnia, cor da pele, estatura,
compleição física, olhos, cabelos e demais características marcantes.

c. Vestimenta: na descrição da vestimenta de um personagem, é recomendável
iniciar pelas peças maiores e pela parte superior. A fim de facilitar a localização de
um personagem por pessoas com baixa visão, deve ser destacada uma parte da
vestimenta, um acessório ou uma cor predominante que sobressaia visualmente.

d. Gestos e maneirismos: ao narrar uma ação, gesto ou maneirismo de um
personagem, é recomendável que sejam utilizados verbos descritivos.
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4.21. Requisitos específicos para audiodescrição em eventos acadêmicos

4.21.1 Considerar-se-ão eventos acadêmicos no âmbito da Justiça Eleitoral de Alagoas:
seminários, congressos, palestras, oficinas, aulas, simpósios, colóquios, painéis, ciclos
de debates, audiências públicas e outros eventos que tenham a participação de público
externo e que abordem temáticas de bases acadêmicas, tais como Direito e Processo
Eleitoral, além de temas ligados à cidadania e à educação política.

4.21.2. Para garantir a qualidade da audiodescrição, os responsáveis pelo evento e os
gestores do espaço onde o evento será realizado devem fornecer todas as
informações necessárias e solicitadas pelo audiodescritor (apresentação, pauta,
palestrantes).

4.21.3. O audiodescritor deve informar à recepção do evento, ao mestre de
cerimônias, professores, palestrantes e demais envolvidas, que o evento é
audiodescrito.

4.21.4. Na elaboração do roteiro da audiodescrição para um evento acadêmico, o
audiodescritor roteirista deverá realizar pesquisa preliminar para obter:

a.  informações gerais: sobre o tema do evento, os palestrantes e as terminologias
específicas, bem como conhecimento sobre os recursos de tecnologia assistiva
necessários e a descrição adequada das logomarcas;

b.  informações preliminares: sobre as apresentações e os vídeos que serão
exibidos.

 

4.22. Na abertura do evento, o público deve ser informado da disponibilidade e da
ocorrência audiodescrição. Durante o evento, a audiodescrição deve ser utilizada para:

a. breve caracterização dos palestrantes e participantes e sua posição no palco;
b. descrição breve e sumarizada de imagens projetadas (fotografias, desenhos,

gráficos, diagramas, tabelas e outras), complementando a fala do palestrante;
c. descrição de vídeos;
d. leitura de títulos, subtítulos e tópicos relevantes, desde que não interfira na fala do

palestrante;
e. descrição de movimentação ou intercorrência que chame a atenção da plateia,

chegada ou saída dos palestrantes;
f. descrição de qualquer intercorrência que o interrompa o evento.

 

4.23. Caso o evento inclua uma visita ao cenário ou exposição de objetos, a
audiodescrição deve guiar a exploração tátil. Se o objeto não puder ser tocado, as suas
características devem ser audiodescritas, como materiais, dimensões, formatos, cores
e texturas.

4.24. Nas produções audiovisuais para educação à distância (EaD), todas as
informações textuais devem ser gravadas para a audiodescrição de videoaulas.

4.25. Nas publicações em formato digital, tais como audiolivros e outros documentos
digitais disponibilizados ao público em geral, além das informações textuais, deve-se
fazer a audiodescrição das imagens, tabelas, gráficos, infográficos, ícones e
logomarcas.

4.26. Narração da audiodescrição (AD)
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4.26.1. O audiodescritor narrador deve analisar previamente o roteiro de
audiodescrição do evento ou da produção audiovisual, para realizar a narração
segundo o roteiro:

a. a narração ao vivo deve ser feita com visão privilegiada da cena;
b. a narração gravada de vídeos deve ser acompanhada da sua exibição.

 

4.27. No exercício de sua atividade, o audiodescritor narrador deve
considerar:

a. Fidelidade ao roteiro: o audiodescritor narrador deve ser fiel ao roteiro, quanto aos
pontos de inserção das unidades descritivas, bem como ao seu conteúdo;

b. Inserções eventuais de audiodescrição: em eventos ao vivo, sempre que a
informação for relevante para a compreensão plena da situação, o audiodescritor
narrador deve estar preparado para eventuais inserções de audiodescrição,
referentes a ações ou falas não previstas pelo roteiro original;

c. Tom da voz na narração: as narrações devem ter dicção clara e a entonação deve
respeitar a dinâmica e o gênero da obra evitando tornar-se monocórdica ou
demasiadamente expressiva;

d. Predominância de gênero dos personagens: na narração com predominância de
personagens femininos é recomendável usar uma voz masculina e vice-versa;

e. Voz sintetizada: O uso de voz sintetizada somente é permitido quando
comprovada a impossibilidade de haver um audiodescritor narrador para executar
o trabalho, sendo restrita apenas à leitura de textos informativos (não literários ou
artísticos).

f. Prestação do serviço de audiodescrição (AD)

 

4.28. O serviço de audiodescrição (AD) será contratado para manifestações públicas
da Justiça Eleitoral  de Alagoas, tais como propagandas institucionais, vídeos, fotos,
imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet: sítio eletrônico, canal
no YouTube e redes sociais do TRE-AL.

4.29. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (canal no YouTube e/ou redes sociais);

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

 

4.30. Para a prestação de serviço de audiodescrição nas modalidades especificadas
acima, o TRE-AL se encarrega de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para
a empresa ou profissional contratado, que deverá realizar a audiodescrição por meios
compatíveis aos aplicativos e software baixados livremente pelos usuários em seus
dispositivos móveis e computadores pessoais.

4.31. Isso requer a alocação de uma empresa ou profissional hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de audiodescrição
compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual.
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5. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO E
INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS)

5.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de tradução e
interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-
versa, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, nos
seguintes tipos de evento:

 

i. Eventos presenciais ao vivo: por meio de interpretação simultânea ou consecutiva,
realizada com a presença do intérprete de Libras no mesmo local em que ocorre o
evento e de onde fala o orador;

ii. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: por meio de interpretação
simultânea remota (RSI), com transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na
internet (canal no YouTube e/ou redes sociais), em espaço ou janela de Libras,
sendo que o intérprete se encontra em local diverso da realização do evento ou de
onde fala o orador;

iii. Eventos gravados previamente: por meio de gravação prévia da interpretação
para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras, mediante divulgação e
publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADECATSER QUANTIDADE

1

Prestação de Serviço
de Intérpretes da
Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS) para a
Língua Portuguesa e
vice-versa, nas
modalidades falada,
sinalizada ou escrita,
nas formas
simultânea ou
consecutiva e/ou
simultânea remota, ao
vivo ou ensaiada,
gravada ou não.

Horas –
base
LIBRAS

12637 402h

 

5.2. Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada
simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, prestada
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos,
conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base deverá contemplar
a cessão de uso da imagem e da voz.

5.3. A hora-base de interpretação para serviços prestados nos domingos e feriados
será acrescida em 100%. Os serviços poderão ser executados tanto em dias úteis
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quanto em finais de semana e feriados, podendo ainda ocorrer mais de um evento
simultaneamente. No caso de prestação de serviços em finais de semana a
CONTRATADA deve indicar telefone, WhatsApp e e-mail do preposto, para eventuais
contatos.

5.4. Os intérpretes deverão comprovar, formalmente, fluência na interpretação da
LIBRAS, de forma simultânea ou consecutiva, a partir de origem falada (oral/auditiva),
sinalizada (visual/espacial) ou escrita, mediante apresentação de diploma de graduação
em curso de bacharelado em Letras- Libras, emitido por instituição de educação
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), ou de certificado de nível
médio que demonstre ter realizado pelo menos uma das opções a seguir:

a.  cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os credenciou;
b. cursos de extensão universitária;
c. cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino superior e

instituições credenciadas por Secretarias de Educação;
d. formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser realizada por organizações

da sociedade civil representativas da comunidade surda, desde que o certificado
seja convalidado por uma das instituições referidas no item 3.

 

5.5. Também serão admitidos certificados do Programa Nacional para a Certificação de
Proficiência em Libras e para a Certificação de Proficiência em Tradução e Interpretação
de Libras/Língua Portuguesa (PROLIBRAS), mediante exames nacionais realizados pelo
Ministério da Educação ou pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES.

5.6. A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar os
certificados dos profissionais que prestarão serviços durante o período de sua
vigência, assim como o documento de Termo de Cessão de Uso de Voz e Imagem,
prevista no ANEXO I-A, dispensando-se a remessa dessa documentação quando da
etapa de aceite da Ordem de Serviço.

5.7. A conduta dos intérpretes será pautada pelos preceitos estabelecidos no art. 7º da
Lei nº 12.319/2010, que regulamenta a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua
Brasileira de Sinais – Libras, bem como no Código de Ética integrante do Regimento
Interno do Departamento Nacional de Intérpretes da Federação Nacional de Educação e
Integração dos Surdos (FENEIS).

5.8. Sempre que aplicável, a CONTRATADA executará os serviços com base na norma
técnica NBR 15.290:2016 da ABNT e nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da
Educação.

5.9. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta-feira.

 

5.10. Etapa 1 - Emissão da OS – Ordem de Serviço de Intérprete de Libras

5.10. 1.A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente:

a.  Dia(s), Mês e Ano da prestação dos serviços;
b.  Hora prevista para início da prestação dos serviços;
c.  Hora prevista para término da prestação dos serviços;
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d.  Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
f.  Traje requerido para a prestação dos serviços – uniforme ou

terno/gravata/tailleur;
g. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação do

serviço, bem como responsável pelo recebimento e verificação de funcionamento
dos equipamentos e orientação aos prestadores de serviços.

5.11. A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com
antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS –
Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão
obedecer ao disposto no item - “Prestação de serviço em eventos gravados
previamente”.

5.11.1. OS – Ordem de Serviço aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas poderá
ser recusada pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou penalidade.

5.11.2. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de
Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados como tempo
de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

5.11.3. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço
ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.4. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para gravação
prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço ou janela de Libras,
mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no mínimo 5 (cinco)
minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.5. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para gravação prévia da interpretação para transmissão posterior, em espaço
ou janela de Libras, mediante divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

5.11.6. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e
aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam às mesmas regras de execução deste
protocolo, estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato.

5.11.7. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com o
prestador de serviços, em caráter excepcional.
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5.12. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço

5.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da OS –
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

5.12.2 Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do profissional que
executará o serviço e anexará o Termo de Uso de imagem e voz, conforme modelo
constante do ANEXO I.

5.12.3. É dispensável a remessa do termo de autorização de imagem e voz e
do curriculum do profissional, quando este já tiver sido apresentado quando da
assinatura do contrato ou remetido em OS – Ordem de Serviço anteriormente aberta,
no âmbito do contrato.

5.12.4. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 5.10.

5.12.5. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.

 

5.13. Etapa 3 - apresentação do(s) profissional(is) - Intérprete de Libras

5.13.1. O profissional que fará o serviço de interpretação em LIBRAS, deverá se
apresentar, com antecedência necessária, no local determinado na OS – Ordem de
Serviço, a fim de verificar as condições e características do local, do público, dos
palestrantes e das atividades a serem realizadas. Esse período não será computado
como hora trabalhada para efeito de contabilização do pagamento da prestação do
serviço.

5.14. Etapa 4 - Início do evento:

5.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

5.15. Etapa 5 – Fim do evento:

5.15.1.A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

5.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

5.16. Substituição do profissional indicado para prestação do serviço

5.16.1. O FISCAL poderá solicitar que o(s) profissional(is) seja(m) substituído(s) no
prazo máximo de 4 (quatro) horas a partir do recebimento do aceite da Ordem de
Serviço;

5.16.2. As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição deverão
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ser informadas pelo FISCAL;

5.16.3. Novo profissional deverá ser indicado, atendendo a todos os requisitos da
Etapa 2, no prazo de 02 (duas) horas, a partir do recebimento da solicitação de
substituição.

 

5.17. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço

5.17.1 O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA com no
mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento;

5.17.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte;

5.17.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo válida a execução dos demais;

5.17.4. Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa às horas de interpretação de libras;

5.17.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 08 (oito) horas de seu início. Elas compõem então a base de
cálculo para o pagamento;

5.17.6. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

 

5.18. Mudança de data ou horário da prestação dos serviços

5.18.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA, com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços, nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

5.18.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência;

5.18.3.Mudanças que não se enquadrem na alínea anterior, informadas com menos de
08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento de
30% (trinta por cento) dos valores do profissional de LIBRAS, todos calculados sobre a
base de cálculo de LIBRAS;

5.18.4.Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 (oito) horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

5.18.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
(oito) horas, não caberá qualquer ressarcimento.
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5.18.6.Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na apresentação do
profissional, prevista na etapa 3, quando a comunicação de alteração ocorrer em
menos de 08 (oito) horas previstas. Para tanto, o evento deverá, entretanto, ter seu
início no horário previsto, com a presença do profissional.

 

5.19. Mudança de local do evento

5.19.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 03 (três)
horas eventuais mudanças de local do evento;

5.19.2. Não será passível de multa ou penalidade, atrasos na prestação de serviços,
quando a comunicação de alteração do local ocorrer em menos de 03 (três) horas
previstas;

5.19.3. Não cabe qualquer tipo de ressarcimento a mudança de local do evento,
mesmo que esta ocorra em tempo inferior ao previsto neste protocolo.

 

5.20. Verificação dos locais dos eventos

5.20.1. O profissional alocado poderá visitar o local do evento, devendo fazer a
solicitação quando do aceite da OS – Ordem de Serviço.

 

5.21. Prestação de serviço em eventos gravados previamente

5.21.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a janela de libras com a interpretação.

5.21.2.O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2 (duas) horas
após a confirmação do recebimento da OS.

5.21.3.O arquivo deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) horas
após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do  TRE-AL).

5.21.4.Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado,
excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco)
minutos.

 

5.22. Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

 

5.22.1. Provisoriamente, pelo fiscal da execução, ao fim do evento ou da devolução do
arquivo com a interpretação devidamente concluída, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

5.22.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.
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5.22.3.Definitivamente, pela SEGEC, nos casos em que se enquadrarem no §8º do art.
15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de
5 (cinco) dias, contados da data do recebimento provisório, mediante termo
circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto.

 

6. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEGENDA PARA SURDOS E
ENSURDECIDOS

6.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Legenda para Surdos
e Ensurdecidos (LSE) em manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais
como propagandas institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e
publicações na internet: sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL,
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

6.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

a. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (canal do YouTube e/ou redes sociais)

b. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

6.3 A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para a confecção e a projeção de legendas
compatíveis com o tipo de evento ou de produção audiovisual.

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADECATSER QUANTIDADE

2

Prestação de Serviços
de Legenda para
Surdos e
Ensurdecidos (LSE),
incluindo         
profissional,
equipamentos
e softwares
necessários.

Horas 12637 64 h

 

6.4. Nos eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a legenda deverá ser produzida
à distância e incluída na transmissão ao vivo pelos canais do TRE-AL na internet
(YouTube e/ou redes sociais).

6.5. Será tolerado um atraso máximo de 6 (seis) segundos entre o final de uma fala e a
vinculação do texto.

6.6. O TRE-AL se reserva o direito de verificar, a qualquer tempo, o cumprimento, pela
CONTRATADA, destes requisitos técnicos adicionais, através de testes de verificação.
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6.7. A metodologia para sua execução, será previamente informada à CONTRATADA.

6.8. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário compreendido
entre 08:00h e 22:00h.

6.9.A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira.

 

6.10. Etapa 1 – Emissão da OS – Ordem de Serviço de Legenda

6.10.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor do contrato, a qual indicará detalhadamente:

i. Dia (s), Mês e Ano da prestação de serviços;
ii. Hora prevista para início da prestação de serviços;
iii.  Hora prevista para termino da prestação de serviços;
iv. Local/endereço detalhado da prestação de serviços;
v. Resumo de horas previstas para prestação de serviços;
vi. Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação de

serviço.

6.11 A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com antecedência
mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS – Ordem de
Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão obedecer
ao disposto no item 6.25.

6.12. OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas
poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou
penalidade.

6.13. Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão computados como
tempo de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

6.14. Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que  01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

6.15. Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem
legendados e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de
no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

6.16. A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem legendados e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
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computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

6.17. OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e aceitas
pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste protocolo, estando
sujeitas as multas e penalidades estabelecidas neste contrato.

6.18. Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com a
CONTRATADA, em caráter excepcional.

 

6.19. Etapa 2 – Aceite da OS – Ordem de Serviço

6.19.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da OS –
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

6.19.2. O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 6.8. “Prestação
de serviço em eventos gravados previamente”.

6.19.3. No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.

 

6.20. Etapa 3 – Legenda em eventos não presenciais transmitidos ao vivo
(conexão remota)

6.20.1. Quando o serviço de legenda for executado de forma remota em eventos não
presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se responsabilizará pelos testes
de conexão remota, a fim de garantir o perfeito funcionamento da solução e a
efetividade dos serviços.

6.20.2. Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de
contabilização do pagamento da prestação do serviço.

 

6.21.  Etapa 4 – Início do evento

6.22. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços, será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

6.22.  Etapa 5 – Fim do evento

6.22.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

6.22.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
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fracionados.

 

6.23. Cancelamento da OS – Ordem de Serviço

6.23.1. O cancelamento do serviço deverá ser informado à CONTRATADA com no
mínimo 8 (oito) horas de antecedência do início do evento.

6.23.2. A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte.

6.23.3. No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo valida a execução dos demais.

6.23.4. Caso a OS – Ordens de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa as horas de Legenda.

6.23.5. Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 8 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para
o pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

 

6.24. Mudança de data ou horário da prestação de serviços

6.24.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

6.24.2. Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência.

6.24.3. Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com menos
de 08 (oito) horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento
de 30% dos valores do profissional de legenda, todos calculados sobre a base de
cálculo de legenda.

6.24.4. Para OS – Ordens de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários
ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 (oito) horas de seu  início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

6.24.5. Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
horas, não caberá qualquer ressarcimento.

 

6.25. Prestação de serviço em eventos gravados previamente

6.25.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a legenda; O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo de 2
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(duas) horas após a confirmação do recebimento da OS.

6.25.2 O arquivo legendado deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8
(oito) horas após o aceite da OS para divulgação e publicação na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo de
horas de serviço efetivamente prestado, excepcionalmente nesses casos, serão
considerados frações de no mínimo 5 (cinco) minutos.

 

6.26.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

6.26.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou da
devolução do arquivo devidamente legendado, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

6.26.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

6.26.3. Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos
casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão
designada pela Diretoria-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do
recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades e especificações do objeto.

 

7. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUDIODESCRIÇÃO (AD)

7.1. A CONTRATADA deverá estar apta a executar os serviços de Audiodescrição em
manifestações públicas da Justiça Eleitoral de Alagoas, tais como propagandas
institucionais, vídeos, fotos, imagens dinâmicas e estáticas, e publicações na internet:
sítio eletrônico, canal no YouTube e redes sociais do TRE-AL, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, a contar da assinatura do contrato.

7.2. O serviço poderá ser prestado nas seguintes modalidades de eventos:

i. Eventos não presenciais transmitidos ao vivo: para transmissão ao vivo pelos
canais do  TRE-AL na internet (YouTube e/ou redes sociais);

ii. Eventos gravados previamente: para transmissão posterior, mediante divulgação
e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-
AL).

7.3. A prestação do serviço requer a alocação de uma empresa hábil na solução, que
detenha, além dos equipamentos específicos e dos softwares necessários,
profissionais com habilidades técnicas para realizar os serviços de audiodescrição
compatíveis com o tipo evento ou de produção audiovisual.

7.4. A cessão de uso de voz deve ser objeto de prévia autorização por parte dos
profissionais alocados pela CONTRATADA, conforme modelo constante do ANEXO 1, e
deverá ser preenchido a cada OS emitida.

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADECATSER QUANTIDADE
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3

Prestação de Serviços
de Audiodescrição
(AD), ao vivo/gravada,
de forma não
presencial, em
eventos, atividades
diversas e projetos
institucionais do TRE-
AL ou por ele
promovidos.

Horas 3778 64 h

 

7.5. A Contratada deverá comprovar a efetiva experiência dos profissionais alocados
no objeto da prestação desses serviços, através de declarações de empresas públicas
ou privadas, certificados de entidades de classe, cursos de formação ou
aperfeiçoamento ou em execução de contratos específicos.

7.6.A partir da assinatura do contrato, a CONTRATADA poderá apresentar a
documentação relativa à experiência dos profissionais que pretende alocar na
prestação de serviços, dispensando-se assim a remessa dessa documentação quando
da etapa de aceite da Ordem de Serviço.

7.7. As descrições serão feitas nos espaços contidos entre os diálogos e nas pausas
entre as informações sonoras do evento, de modo a evitar sobrepor a audiodescrição
ao conteúdo sonoro relevante, harmonizando, deste modo, a informação audiodescrita
com os demais sons emitidos.

7.8. Na audiodescrição na modalidade “eventos gravados previamente”, o TRE-AL se
encarregará de enviar o material audiovisual a ser audiodescrito para a empresa
contratada, que deverá realizar a audiodescrição por meios compatíveis aos aplicativos
e software baixados livremente pelos usuários em seus dispositivos móveis e
computadores pessoais.

7.9. Os serviços serão executados sempre em dias úteis, no horário compreendido
entre 08:00 e 22:00 horas.

7.10. A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos
prazos determinados estão descritos em horas úteis, considerada aquela
compreendida entre as 08:00 e 18:00 horas, de segunda a sexta feira.

 

7.11. Etapa 1 - Emissão da Ordem de Serviço de Audiodescrição

7.11.1. A Ordem de Serviço deverá ser recebida pela CONTRATADA diretamente do
gestor deste contrato, a qual indicará detalhadamente:

a. Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços;
b. Hora prevista para início da prestação dos serviços;
c.  Hora prevista para termino da prestação dos serviços;
d.   Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
e.  Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
f.  Servidor do TRE-AL responsável pelo evento e posterior ateste da prestação do

serviço.
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7.11.2.A OS – Ordem de Serviço, será aberta, pelo gestor do contrato, com
antecedência mínima de 16 (dezesseis) horas do início do evento, constante da OS –
Ordem de Serviço, com exceção dos eventos gravados previamente, os quais deverão
obedecer ao disposto no item 7.8 - “Prestação de serviço em eventos gravados
previamente”.

7.11.3.OS – Ordens de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas
poderão ser recusadas pela CONTRATADA, sem incidência de qualquer multa ou
penalidade.

7.11.4.Nenhuma OS – Ordem de Serviço será aberta com tempo total de execução
menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente enviados para
serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal
do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados como tempo
de execução, intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos.

7.11.5.Nenhuma OS – Ordem de Serviço já executada será paga com valor total de
execução menor que 01 (uma) hora, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE- AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços.

7.11.6.Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de no
mínimo meia hora (30 minutos), como por exemplo: 1,5 horas, 2,5 horas,
sucessivamente, exceto em eventos gravados previamente enviados para serem
audiodescritos e posteriormente publicados na internet (sítio eletrônico, canal do
YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão computados intervalos de no
mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses serviços.

7.11.7.A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em
períodos mínimos de 30 (trinta) minutos, exceto em eventos gravados previamente
enviados para serem audiodescritos  e posteriormente publicados na internet (sítio
eletrônico, canal do YouTube e redes sociais do TRE-AL). Nesses casos, serão
computados intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos para fins de pagamento desses
serviços;

7.11.8.OS – Ordem de Serviço abertas em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas e
aceitas pela CONTRATADA, se sujeitam as mesas regras de execução deste protocolo,
estando sujeitas as multas e penalidades estabelecidas no contrato;

7.11.9.Excepcionalmente o gestor do contrato poderá flexibilizar os prazos das etapas
previstos neste protocolo de execução, exclusivamente nos casos em que a OS –
Ordem de Serviço for aberta em prazo inferior a 16 (dezesseis) horas do início do
evento, devendo registrar na Ordem de Serviço – OS, os prazos acordados com a
CONTRATADA, em caráter excepcional.

 

7.12.  Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço

7.12.1. Neste evento a CONTRATADA confirmará, formalmente, o recebimento da
Ordem de Serviço, informará do seu aceite ou as razões contratuais da recusa.

7.12.2.Também neste evento deverá informar o nome e curriculum do profissional que
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executará o serviço e anexará o Termo de Uso de voz, conforme modelo constante
do ANEXO 1.

7.12.3.É dispensável a remessa do termo de autorização de voz e do curriculum do
profissional, quando este já tiver sido remetido em OS – Ordem de Serviço
anteriormente aberta, no âmbito do contrato.

7.12.4.O aceite ou recusa da Ordem de Serviço deverá ocorrer em até 04 (quatro)
horas úteis após o recebimento da OS – Ordem de Serviço, com exceção dos eventos
gravados previamente, os quais deverão obedecer ao disposto no item 7.8.

7.12.5.No caso de recusa, deverá vir acompanhada da respectiva justificativa
contratual.

 

7.13. Etapa 3 – Audiodescrição em eventos não presenciais transmitidos ao
vivo (conexão remota)

7.13.1. Quando o serviço de audiodescrição for executado de forma remota em
eventos não presenciais transmitidos ao vivo, a empresa contratada se
responsabilizará pelos testes de conexão remota, a fim de garantir o perfeito
funcionamento da solução e a efetividade dos serviços.

7.13.2.Esse período não será computado como hora trabalhada para efeito de
contabilização do pagamento da prestação do serviço.

 

7.14.  Etapa 4 – Início do evento

7.14.1. A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será
sempre aquela indicada na OS – Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não
imputáveis à CONTRATADA.

 

7.15. Etapa 5 – Fim do evento

7.15.1. A hora de fim do evento será aquela de efetivo encerramento das atividades,
não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

7.15.2. Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

 

7.16.  Cancelamento da Ordem de Serviço

7.16.1. O cancelamento do serviço será informado à CONTRATADA com no mínimo 8
(oito) horas de antecedência do início do evento.

7.16.2.A OS – Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte.

7.16.3.No caso de OS – Ordem de Serviço com múltiplos eventos, poderá ocorrer o
cancelamento de apenas um evento, a ser indicado no documento de cancelamento,
permanecendo valida a execução dos demais.
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7.16.4.Caso a OS – Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a
menos de 8 (oito) horas do seu início, o TRE-AL pagará 30% (trinta por cento) da base
de cálculo relativa as horas de Audiodescrição.

7.16.5.Para OS – Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o
cancelamento de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que o cancelamento
ocorreu a menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para
o pagamento. Para os demais não caberá    qualquer tipo de ressarcimento.

 

7.17. Mudança de data ou horário da prestação de serviços

7.17.1. O TRE-AL informará à CONTRATADA com antecedência mínima de 08 (oito)
horas, mudanças de data ou horários da prestação de serviços. Nestes casos, não
haverá qualquer tipo de ressarcimento.

7.17.2.Mudanças de horário de início do evento em até 01 (uma) hora – para mais ou
para menos, devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito
a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 03 (três) horas de
antecedência.

7.17.3.Mudanças que não se enquadrem no subitem anterior, informadas com menos
de 08 horas, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e caberá ressarcimento de 50%
(cinquenta por cento) dos valores de locação de equipamentos e 30% (trinta por cento)
dos valores do profissional de audiodescrição, todos calculados sobre a base de cálculo
de audiodescrição.

7.17.4.Para OS – Ordem de Serviço que contemplem múltiplos eventos, em horários ou
dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu a
mudança de forma tempestiva. Ou seja, todos aqueles em que a mudança ocorreu a
menos de 08 horas de seu início. Eles compõem então a base de cálculo para o
pagamento. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

7.17.5.Caso o prestador de serviços acate a mudança informada com menos de 08
horas, não caberá qualquer ressarcimento.

 

7.18.  Prestação de serviço em eventos gravados previamente

 

7.18.1. Será aberto por OS acompanhada do arquivo com o vídeo no qual deverá ser
incluída a audiodescrição. O aceite da OS, nesses casos, deverá ser no prazo máximo
de 2 (duas) horas após a confirmação do recebimento da OS. O arquivo audiodescrito
deverá ser devolvido ao TRE/AL no prazo máximo de 8 (oito) horas após o aceite da OS
para divulgação e publicação na internet (sítio eletrônico, canal do YouTube e redes
sociais do TRE-AL). Para fins de cômputo de horas de serviço efetivamente prestado,
excepcionalmente nesses casos, serão considerados frações de no mínimo 5 (cinco)
minutos.

 

7.19.  Recebimento do objeto após efetiva prestação do serviço

7.19.1. Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, ao fim do evento ou da
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devolução do arquivo com a audiodescrição, indicando o tempo de serviço
efetivamente prestado, para efeito de posterior verificação da conformidade das
especificações.

7.19.2.Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão
contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos
fracionados.

7.19.3.Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos
casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão
designada pelo Diretor-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da data do
recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das
quantidades e especificações do objeto.

 

8.  DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente.

8.2. Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas
neste Termo de Referência.

8.3. Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens
deste Termo de Referência.

8.4. Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para
efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que
tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato,
bem como atender às solicitações da CONTRATANTE.

8.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

8.6. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela
contratante.

8.7. Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação
exigida aos profissionais para prestação dos serviços.

8.8. Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e
previdenciárias advindas da prestação dos serviços.

8.9. Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais
habilitados para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos
estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos.

8.10. Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus
empregados nos eventos/serviços, conforme definido neste Termo de Referência e
anexos.

8.11. Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na
falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horário por parte de seus funcionários.
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8.12. Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência,
atuação ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou
insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o
retorno à escala de serviço, mesmo que para substituições temporárias de seus
funcionários.

8.13.  Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área
de prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no
contrato.

8.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre
todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus
empregados nesse sentido.

8.15. Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia
autorização da administração do TRE/AL.

 

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

9.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a
notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada.

9.2.Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas.

9.3.Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da
CONTRATADA para execução dos serviços.

9.4.Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado
da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não
justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área,
a seu critério, julgar inconveniente.

9.5.Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e
condições estabelecidos neste Termo de Referência.

9.6.Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação.

9.7.Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas
as obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema.

9.8.Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação
dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato.

10. DO PAGAMENTO

10.1. Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências
contidas neste Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos
itens 4 – Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de
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Execução dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA
mediante a apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas
na Nota de Empenho, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto
os pagamentos decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais), que serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da
apresentação da fatura.

10.2.Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no momento em que o
órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, após o
recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada pelo
gestor do contrato.

10.3.As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar a declaração
prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 2012,
assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor
dos tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º
1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012.

 10.4.A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de planilha
discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar a
análise e atestação por parte do gestor do contrato.

 10.5.A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com erro será
devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no
prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de
nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato.

 10.6.O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação,
for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 10.7.O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano por culpa
da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja ressarcido
dos prejuízos causados.

11. DAS PENALIDADES

11.1. A CONTRATADA ficará sujeita às sanções administrativas previstas na Lei n.º
8.666/93 e suas alterações, na Lei n.º 10.520/2002 e regulamentação posterior,
ressalvado o disposto no §2º do art. 87 da primeira, a ser aplicada pela autoridade
competente do TRE, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a ampla
defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos ou prejuízos porventura causados à
Administração e das cabíveis combinações legais.

11.2. O CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes penalidades,
garantida ampla e prévia defesa em processo administrativo, sem prejuízo de eventual
pagamento proporcional ao serviço prestado:

a.  Advertência, por escrito;
b. Multas, na forma prevista neste Termo de Referência;
c. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar

com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d. Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do
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art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do
art.7º da citada lei.

e. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
nos termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

 

 11.2.1. Multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato.

11.2.2.  Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato ou recusa
injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das outras
sanções previstas em lei.

11.2.3. Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por cento)
sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de descumprimento dos
prazos e obrigações constantes do item 5 – Regime de Execução dos Serviços, limitado
ao percentual máximo de 5%.

11.2.4.  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo
gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s)
eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no
prazo de 05(cinco) dias úteis.

11.2.5. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior,
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará
isenta das penalidades mencionadas.

11.2.6. As sanções acima estabelecidas no item 11.2., “b” poderão ser aplicadas à
CONTRATADA em conjunto às previstas nos itens 11.2, “c” e “d”, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

11.2.7.  Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções,
excetuando-se a advertência e a multa, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

11.2.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco)
dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93.

11.2.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da
multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a
fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL.

11.2.10 .Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada
GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de
inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo
da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice
que por ventura venha a substituí-lo.

12. DA VIGÊNCIA

12.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos
períodos mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, observado o
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interesse público e a critério da CONTRATANTE, na forma do artigo 57, inciso II, da Lei
n.º 8.666/1993.

13.  DA GESTÃO DO CONTRATO

13.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem,
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas

13.2. O conjunto de atividades de que trata o item anterior compete ao(s) fiscal(is) da
execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - SEGECo, de
acordo com as seguintes disposições:

i.  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço,
avaliando se a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços
estão compatíveis com as especificações técnicas e regime de execução
estipulados neste Termo de Referência.

ii.  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete
de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de
Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto
de Azevedo.

iii.  A fiscalização dos contratos a serem celebrados para os Itens 2 e 3 – Legenda
e Audiodescrição, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Flávia Gomes de Barros, chefe da ACS.

iv. Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado;

v. A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que
defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e
comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for
o caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR anexo ao presente Termo de Referência, ou de
outro mecanismo por ela elaborado;

vi. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos
servidores responsáveis pela fiscalização.

 

14. ANEXOS:

I. MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ
II. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
III. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR
IV.  MAPA DE RISCOS

Maceió, 03 de maio de 2021

 

Flávia Gomes de Barros

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação
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Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE
BARROS, Assessor(a) de Comunicação Social, em 03/05/2021, às 14:08,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

 

ANEXO I -A

 

MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ

 

AUTORIZADOR(A)

 Nome:

Profissão:

CPF:

RG:

Telefones:

Endereço:

E-mail:

Whatsapp:

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A),
abaixo assinado, autoriza, expressamente, o AUTORIZADO a utilizar sua imagem e voz,
na íntegra ou em partes, para fins institucionais, educativos, informativos, técnicos e
culturais, dentre outros, visando à exibição e reexibição em qualquer mídia existente ou
que vier a existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de
vezes, seja qual for o processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelo
AUTORIZADO.

 

O AUTORIZADO poderá ceder o material a parceiros públicos ou privados, conforme
sua conveniência, que dele farão uso na mesma extensão permitida por este
instrumento.

 

A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando o AUTORIZADO, bem como
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seus parceiros citados, de qualquer custo ou pagamento de honorários, seja a que
título for sendo concedida em caráter irrevogável e irretratável, para nada reclamar em
juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e por seus
herdeiros.

 

Maceió, ______ de ________de 2021.

 

 Assinatura do(a) AUTORIZADOR(A)

 

 

ANEXO I –B

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

Empresa:

CNPJ:

Endereço completo:

Edital:

Prazo de validade da proposta:

 

Item Objeto Unidade
Quantidade
Estimada
por ano

Custo
unitário
(R$/hora)

Custo
Total

(R$)

1

Prestação de Serviço de
Intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS)
para a Língua Portuguesa e
vice-versa, nas modalidades
falada, sinalizada ou escrita,
nas formas simultânea ou
consecutiva e/ou simultânea
remota, ao vivo ou ensaiada,
gravada ou não, conforme
itens 5 e 5.1, do Termo de
Referência

Hora-base
(*) 402   

Prestação de Serviços de

Edital 5 (0892823)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 640



2

Legenda para Surdos e
Ensurdecidos (LSE), incluindo
profissional, equipamentos e
softwares necessários,
conforme itens 6.3 e 7.4 do
Termo de Referência.

Hora 64   

3

Prestação de Serviços de
Audiodescrição (AD), ao
vivo/gravada, de forma não
presencial, em eventos,
atividades diversas e projetos
institucionais do TRE-AL ou
por ele promovidos, conforme
itens 6.3 e 7.4, do Termo de
Referência.

Hora 64   

 

(*) Considera-se como hora-base a hora de interpretação em LIBRAS realizada
simultânea ou consecutivamente e/ou simultânea remota, ao vivo ou gravada, prestada
por 2 (dois) intérpretes em regime de revezamento, a cada 20 (vinte) minutos,
conforme preconizam as entidades de classe. O valor da hora-base deverá contemplar
a cessão de uso da imagem e da voz.

 

 Data e Assinatura do representante legal .

 

 

ANEXO I-C DO TERMO DE
REFERÊNCIA INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO DE RESULTADO – IMR
 

(Anexo V-B da IN SEGES/MP 05/2017).

 

Para a avaliação da qualidade dos serviços prestados a fiscalização do contrato utilizará
o indicador descrito nos quadros abaixo:

 

INDICADOR Nº 01 – EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRADUTOR/
INTÉRPRETE DE LIBRAS
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Item Descrição

 

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento dos serviços, conforme
descrito no Termo de Referência, verificando a execução
integral e qualidade dos serviços.

Meta a cumprir 100% a cada serviço realizado/ou mensalmente

Instrumento de
medição

 

Conferência da tradução durante as sessões colegiadas
do TRE/AL e nos seus eventos com público externo.

Forma de
acompanhamento

 

Visual, pelo fiscal de contrato e feedback dos usuários
dos serviços

Periodicidade Por apresentação.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificada as atividades realizadas e descontado
conforme tabela.

Início de Vigência Conforme Contrato.

 

 

 

Faixas de ajuste no
pagamento

1. 95% até 100% das atividades realizadas com
qualidade: 100% do valor mensal;

2. 80% até 94,99% das atividades realizadas com
qualidade: 98% do valor mensal;

3. 60% até 79,99% das atividades realizadas com
qualidade: 95% do valor mensal;

4. abaixo de 60% das atividades realizadas com
qualidade: 90% do valor mensal.

 

 

Sanções

Abaixo de 80% das atividades realizadas – multa de 5%
sobre o valor mensal;

Abaixo de 60% das atividades realizadas – multa de 10%
sobre o valor mensal.

 

Observações

Para ajuste de pagamento não será necessário a abertura
de processo administrativo. Para aplicação das multas
acima estabelecidas  será  garantida  a  ampla  defesa  e o
 contraditório.
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INDICADOR Nº 02 – DOS COLABORADORES (TRADUTOR/ INTÉRPRETE
DE LIBRAS)

AUSÊNCIA DE COLABORADORES – QUANTITATIVO PREVISTO NO
CONTRATO

Item Descrição

 

Finalidade

Garantir o efetivo cumprimento das atividades realizadas
no local determinado para a execução dos serviços,
vedada a ausência de colaboradores, devendo a empresa
substituir imediatamente no caso de faltas.

Meta a cumprir 100% dos colaboradores, diariamente.

Instrumento de
medição

 

Controle realizado por apresentação, validada e
certificada pela fiscalização.

Forma de
acompanhamento

 

Visual, pelo fiscal de contrato e através do controle de
ponto.

Periodicidade Por apresentação.

Mecanismo de
Cálculo

Será verificada frequência dos colaboradores e
descontado conforme tabela.

Início de Vigência Conforme contrato.

 

Faixas de ajuste
no pagamento

1. 100% dos colaboradores: 100% do valor mensal;
2. 75% à 99,99% dos colaboradores: 98% do valor

mensal;
3. Abaixo de 75% até 60% dos colaboradores: 95% do

valor mensal;
4. Abaixo de 60% dos colaboradores: 90% do valor

mensal.

 

Sanções

Abaixo de 75% dos colaboradores – multa de 5% sobre o
valor mensal;

Abaixo de 60% dos colaboradores – multa de 10% sobre
o valor mensal.

Para ajuste de pagamento não será necessário a
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Observações

Para ajuste de pagamento não será necessário a
abertura de processo administrativo. Para aplicação das
multas acima estabelecidas será garantida a ampla
defesa e o contraditório.

 

Os indicadores de desempenho poderão, a qualquer tempo e em comum acordo entre
as partes, ser ajustados, ampliados e/ou reduzidos, desde que estas alterações sejam
devidamente formalizadas através de Termo Aditivo de Contrato.

 

 

ANEXO I-D DO TERMO DE REFERÊNCIA  MAPA DE RISCOS

 

Objeto de contratação:

Contratação de empresa para fornecimento de serviços de tradução da
Lingua Portuguesa para a interpretação da Língua Brasileira de Sinais
(Libras)

No da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:
201/2021 (0884276)

FASE DE ANÁLISE:

( x ) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(        ) Gestão do Contrato

 

RISCO 1

Descrever aqui o risco: Divergências textuais no edital, TR e minuta de contrato

Probabilidade: ( x ) Baixa (       ) Média (       ) Alta

Impacto: (         )
Baixa (       ) Média ( x ) Alta

Dano
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Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital; Problemas na execução
contratual;

Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.

Ação Preventiva Responsável

Seção                  de                          
Licitação verifica a coerência entre TR e
Edital

Seção de Licitação

Ação de Contingência Responsável

Seção                  de                          
Licitação verifica           a       
divergência         e        solicita

justificativa e providências cabíveis.

Seção de Licitação

     

 

RISCO 2

Descrever aqui o risco: Falta de publicação dos atos necessários à validade do

processo licitatório no DOU.

Probabilidade: ( x ) Baixa (       ) Média (       ) Alta

Impacto: (         )
Baixa ( x ) Média (       ) Alta

Dano

Não atendimento ao princípio da publicidade;

Ação Preventiva Responsável

A SAD gerencia o processo de licitação. SAD

Ação de Contingência Responsável

A SAD emite despacho ao pregoeiro
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solicitandojustificativa e providências
cabíveis.

SAD

     

 

 

Descrever aqui o risco: Ausência de designação formal dos atores de fiscalização

RISCO 3

 
  

Probabilidade: (         )
Baixa ( x ) Média (       ) Alta

Impacto: (         )
Baixa (       ) Média ( x ) Alta

Dano

Descumprimento do art. 67 da lei 8.666/1993, impossibilitando o acompanhamento
da execução do contrato.

Ação Preventiva Responsável

A SAD SAD

Ação de Contingência Responsável

A Secretaria de Administração emite a

portaria de designação dos fiscais do
contrato e respectivos substitutos.

SAD
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RISCO 4

Descrever aqui o risco: Atraso ou inexecução da Ordem de Serviço

Probabilidade: (         )
Baixa (       ) Média ( x ) Alta

Impacto: (         )
Baixa ( x ) Média (       ) Alta

Dano

Atraso no atendimento da demanda;

Descumprimento dos ditames das Resolução nº 230, de 22 de junho de 2016, do c.
Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Ação Preventiva Responsável

A fiscalização do contrato realiza rigoroso
acompanhamento da execução dos
serviços e informa o gestor do contrato
através do relatório técnico de fiscalização.

Fiscalização do contrato

Ação de Contingência Responsável

O gestor do contrato emite notificação à

contratada sobre inconsistências
registradas pela Fiscalização

Gestor do contrato

     

 

 

Maceió, 1º de maio de 2021.

Lindineide Oliveira Cardoso

 

 

ANEXO II

Pregão Eletrônico nº 05/2021

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
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Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
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E-mail  

Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim             (  ) Não 

 

ANEXO III
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MINUTA DE CONTRATO

Pregão nº 05/2020

 

Contrato nº xx/2021

Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA
XXXXX

 

  Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,
residente e domiciliado neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste
ato representada por XXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o
que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes cláusulas:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

                         

                        Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo
Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado,  a Lei n° 8.666, de 21/06/1993,
ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n°
8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito público.

 

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de tradução/interpretação em
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),  e/ou legenda para surdos e ensurdecidos (LSE),
e/ou audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou
apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de
Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo
não-presencial (gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas
condições e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus
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anexos. (SELECIONAR O OBJETO PERTINENTE CONFORME RESULTADO DA
LICITAÇÃO)

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os  Requisitos Técnicos  dos serviços, bem
como seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do
Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021).

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS

 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ xxxx, considerando o valor
unitário da hora de R$ xxxxx e o quantitativo estimado para o período de doze meses
de vigência contratual.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada,
como tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e
outras.

 

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências contidas
no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 4 –
Definição e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução
dos Serviços, o CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a
apresentação de Nota Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no
contrato, por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30
(trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos
decorrentes de despesas até R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que
serão efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da
fatura.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em
conformidade com o Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do
Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura
no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou
seja, após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal
realizada pelo gestor do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão
apresentar a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de
11 de janeiro de 2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá
acompanhar a nota fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo
SIMPLES NACIONAL, o valor dos tributos federais será descontado na fonte, conforme
Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, de 11 de janeiro de 2012.

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente
acompanhada de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no
período, a fim de propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato.

 

PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for
apresentado com erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e
reapresentação, acrescentando-se, no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os
dias que se passarem entre a data de devolução e a de reapresentação. Da mesma
forma não se admitirá apresentação de nota fiscal com CNPJ diverso daquele constante
no preâmbulo do contrato.

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no
ato da atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as
especificações apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  O pagamento poderá ser suspenso em caso de
comprovação de dano por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou
que o TRE/AL seja ressarcido dos prejuízos causados.

 

PARÁGRAFO OITAVO -  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.

 

PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação
tributária.

 

 

PARÁGRAFO ONZE - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do
atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

365                          365

 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem, entre
outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas.

PARÁGRAFO ÚNICO -  O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula
compete ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão
de Contratos - SEGEC, de acordo com as seguintes disposições:

< > Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, avaliando se
a quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis
com as especificações técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de
Referência. A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e
Intérprete de Libras, por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da
servidora Ademirtes Martins de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e
Inclusão – NAI, tendo como suplente a servidora Rivana Pinto de Azevedo.
(VERIFICAR SE SERÁ OBJETO DO CONTRATO) A fiscalização dos contratos a
serem celebrados para os Itens 2 e 3 – Legenda e Audiodescrição, por se tratar
da maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de
Barros, chefe da ACS. (VERIFICAR SE SERÁ OBJETO DO CONTRATO)Deverá haver
a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em substituição durante
ausências do fiscal/gestor designado;A fiscalização deverá mensalmente dimensionar 
através de mecanismo que defina, em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente 
observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço
e, se for o caso, informar adequaçãoes no pagamento, através de  INSTRUMENTO DE
MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do edital, ou de outro mecanismo por ela
elaborado;O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores
responsáveis pela fiscalização. 
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São obrigações da CONTRATADA:

< >Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da
legislação vigente;Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas
definidas no Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de
Referência;Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens
e subitens do Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de
Referência;Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique
acréscimo nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para
efetuar atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que
tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato,
bem como atender às solicitações da CONTRATANTE;Manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas;Cumprir, além dos postulados legais vigentes de
âmbito federal, estadual ou municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as
informações solicitadas pela contratante;Comprovar a qualquer tempo, quando exigido
pelo CONTRATANTE a qualificação exigida aos profissionais para prestação dos
serviços;Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e
previdenciárias advindas da prestação dos serviços;Estabelecer critérios rigorosos a
fim de recrutar e selecionar profissionais habilitados para a prestação dos serviços,
observando os requisitos técnicos estabelecidos no Edital do Pregão nº 05/2021 e seus
anexos, especialmente o Termo de Referência;Registrar e controlar, a pontualidade
e/ou cumprimento de prazos de seus empregados nos eventos/serviços, conforme
definido no Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de
Referência;Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade
na falta de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou
descumprimento de horário por parte de seus funcionários;Quando solicitado pelo
CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, de quaisquer empregados cuja permanência, atuação ou comportamento sejam
julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, à técnica ou ao
interesse do serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo que para
substituições temporárias de seus funcionários;Assumir inteira responsabilidade por
danos, desvios causados ao patrimônio do TRE/AL ou de terceiros por ação ou
omissão de seus empregados e prepostos, na área de prestação dos serviços, mesmo
que fora do exercício das atribuições previstas no contrato;Manter sigilo, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da
execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados nesse
sentido.Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu
favor ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia
autorização da administração do TRE/AL;Estar apta a executar os serviços contratados
no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a partir da data da assinatura do
contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - É expressamente proibida, também, a veiculação de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.
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PARÁGRAFO TERCEIRO  -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do
contrato, a contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

 

  São Obrigações do Contratante:

 

< >Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de
servidores especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a
notificação da CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade
constatada;Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando
devidamente identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas;Prestar
todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da
CONTRATADA para execução dos serviços;Ordenar a imediata retirada do local e ainda
a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou
crachá de identificação, quando não justificado, que embaraçar ou dificultar a sua
fiscalização ou cuja permanência na área, a seu critério, julgar inconveniente.Efetuar o
pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e condições
estabelecidos neste  contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus
anexos;Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;Fornecer atestados de capacidade
técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais e em
conformidade aos procedimentos estabelecidos em norma(s) regulamentadora(s) do
CONTRATANTE sobre o tema;Realizar reunião com representantes da CONTRATADA
antes do início da prestação dos serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

          O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual,
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o
limite legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário
Oficial da União.

 

CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

                                    

                            Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à
ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;
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II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato;

VII - fraudar a execução do contrato;

VIII - comportar-se de modo inidôneo;

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento
para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito;

b) Multas, na forma prevista neste contrato;

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato.

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das
outras sanções previstas em lei.

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por cento)
sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de descumprimento dos
prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime de Execução dos Serviços
do Termo de Referência, limitado ao percentual máximo de 5%.

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com
a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da
citada lei;
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citada lei;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art.
87, IV, da Lei n.º 8.666/1993.

PARÁGRAFO QUARTO -              As situações ensejadoras de penalidades serão
previamente analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o
fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados
à CONTRATADA os princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo
administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis.

PARÁGRAFO QUINTO -   Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do
TRE/AL, a contratada ficará isenta das penalidades mencionadas.

PARÁGRAFO SEXTO -     As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo
Terceiro desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às
previstas nas alíneas “c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO SÉTIMO -   Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no
art.109 da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO OITAVO -   Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de
penalidade, o valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da
nota fiscal a que vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos
celebrados com TRE/AL.

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será
enviada à contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor
devido será objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.
°6.830/80, sem prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado
(IGPM) ou outro índice que por ventura venha a substituí-lo.

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do
débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

 

PARÁGRAFO DOZE -   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
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PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

 

PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

 

PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

 

PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de
aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional,
serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

 

CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE

 

                       O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido
da variação do IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a
substituí-lo, sem prejuízo de, observado este limite, promover-se a livre negociação,
tendo por critério os valores praticados no mercado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto,
as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.

 

CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

 

                             Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

 

CLÁUSULA         TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À
PROPOSTA DA CONTRATADA

                      

                       Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de 
Licitações   e às estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº
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xxxx), constantes no procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000.

 

CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO

 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

     

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

                             E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme,
vai assinado pelos representantes a seguir:

 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021.

Pelo TRE/AL

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes

Presidente do TRE/AL

 

Pela Empresa

 

                                                                      

Em 14 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/05/2021, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0892823 e o código CRC 94C7F1C0.

0003234-51.2021.6.02.8000 0892823v2
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14/05/2021 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=31058594&versaoC… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 14/05/2021 14:39:41 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 12637 - Tradução , interpretação simultânea , consecutiva
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
402 Serviços Comuns Menor Preço 85.778,76

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 402

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

07/05/2021 128.640,00 08.202.383/0001-
92

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Prestação de Serviço de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas 
modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva e/ou simultânea remota, ao vivo ou 
ensaiada, gravada ou não. (unidade  - hora base)

Valor Máximo Aceitá
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14/05/2021 SIASGnet-DC - Itens da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVersao… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Itens da Licitação 14/05/2021 14:39:15 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados
3 3 0

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação

do Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério
de Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 S
12637 - Tradução ,
interpretação
simultânea ,
consecutiva

- 402 Unidade Menor
Preço - Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

2 S
12637 - Tradução ,
interpretação
simultânea ,
consecutiva

- 64 Unidade Menor
Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

3 S 3778 - Audiovisual - 64 Unidade Menor
Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

3 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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14/05/2021 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=3422212 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 14/05/2021 14:38:28 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0003234-51.2021 Menor Preço   

* Lei 14.124/2021, art.8 (COVID-19) ?    Sim   Não   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

141.885,43 3 3 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
17/05/2021

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2021NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

Contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, 
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas 
modalidades: ao vivo presencial(executado no local do evento), ao vivo não-presencial(gravado e reproduzido 

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Serviço 3778 - Audiovisual
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
64 Serviços Comuns Menor Preço 16.426,67

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 64

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

07/05/2021 20.480,00 08.202.383/0001-
92

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Prestação de Serviços de Audiodescrição (AD), ao vivo/gravada, de forma não presencial, em eventos, atividades 
diversas e projetos institucionais do TRE-AL ou por ele promovidos. (unidade - hora)

Valor Máximo Aceitá
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00005/2021 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Serviço 12637 - Tradução , interpretação simultânea , consecutiva
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
64 Serviços Comuns Menor Preço 39.680,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 64

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

07/05/2021 64.000,00 08.202.383/0001-
92

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Prestação de Serviços de Legenda para Surdos e Ensurdecidos (LSE), incluindo          profissional, equipamentos e 
softwares necessários. (unidade horas)

Valor Máximo Aceitá
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000017, emitida em 11/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado:LUIZ FELIPE HADLICH MIGUEL. Objeto: Ministrar aula no curso "A Nova Lei da
Liberdade Econômica: Considerações sobre a Lei 13.874/2019" Tema: Da Proporcionalidade
Compensatória. Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento de despesa:
339036. Valor total do empenho: R$ 321,09 (trezentos e vinte e um reais e nove centavos).
Proc. nº TRF2-EOF-2020/00021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000015, emitida em 11/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: ALEXANDRE GAETANO NICOLA LIQUIDATO. Objeto: Ministrar aula no curso "A
Nova Lei da Liberdade Econômica: Considerações sobre a Lei 13.874/2019". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho Resumido: 168419. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$
240,82 (duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos). Proc. nº TRF2-EO F -
2020/00021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000018, emitida em 11/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO. Objeto: Ministrar aula no
curso "A Nova Lei da Liberdade Econômica: Considerações sobre a Lei 13.874/2019".
Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168419. Elemento de despesa: 339036.
Valor total do empenho: R$ 321,09 (trezentos e vinte e um reais e nove centavos). Proc.
nº TRF2-EOF-2020/00021.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000016, emitida em 11/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA. Objeto: Ministrar aula no curso "A Nova
Lei da Liberdade Econômica: Considerações sobre a Lei 13.874/2019". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho Resumido: 168419. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$
321,09 (trezentos e vinte e um reais e nove centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00021.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EDITAL Nº 9, DE 12 DE MAIO DE 2021

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, tendo em vista o Edital de Abertura de Inscrições nº
01/2019, publicado no Diário Oficial da União, de 06/09/2019, e retificação posterior,
destinado ao provimento de cargos dos Quadros Permanentes de Pessoal do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região e das Seções Judiciárias dos Estados de São Paulo e de Mato
Grosso do Sul, faz saber que fica retificado o Edital nº 08/2021, publicado no Diário Oficial
da União, Seção 3, de 12/05/2021, p. 122, na forma a seguir:

Onde se lê: MARIANA MARCATO VILLAS BOAS
Leia-se: MARINA MARCATO VILLAS BOAS
Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Desembargador Federal MAIRAN MAIA
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0033381-06.2018.4.03.8000; Espécie: Termo Aditivo nº 04.006.13.2019 ao
Contrato nº 04.006.10.2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª R EG I ÃO,
CNPJ Nº 59.949.362/0001-76; Contratada: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA., CNPJ nº
00.233.883/0001-80; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato originário por
12 meses; Fundamento Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura:
13/05/2021; Vigência: a partir de 14/05/2021 até 13/05/2022; Valor Total Estimado: R$
8.598,24; Procedimento Licitatório: inexigibilidade - artigo 25, "caput", da Lei 8.666/93;
Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pela
Contratada, Sr. Carlos Alberto Marcicano, Procurador.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0003752-52.2021. Objeto: Registro de Preços de Materiais de Higiene e
Limpeza. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 17/05/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua
Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00010-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 17/05/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/06/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no
sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

GASPAR PAINES FILHO
Diretor Geral

(SIASGnet - 13/05/2021) 90030-00001-2021NE500106
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 15/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: NOVASISTEMAS ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: Prorrogação da
vigência do contrato de serviço de manutenção preventiva e corretiva, monitoramento
remoto e suporte técnico para subsistemas de armazenamento de dados high-end da
marca Vantara - Hitachi Data Systems, por mais 12 meses, a partir de 10/06/2021. DOT
ORÇAMENTÁRIA: PT-168400, ND 3390.40 e 2021NE500304. VALOR TOTAL: R$ 288.000,00.
PA: 0004044-08.2019. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral, em 14/05/2021.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 10/2021. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: TOTALCAD
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTCA LTDA. OBJETO: Atualizações e/ou novas
licenças de 10 unidades do software V-Ray para SketchUP PRO, oferecidas
comercialmente pela empresa Chaos Software Ltd. ORIGEM: Termo de Inexigibilidade.
DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168400, ND 3390.40 e 2021NE500250, datada de 12.05.2021.
PREÇO TOTAL: R$ 26.690,00 . VIGÊNCIA: 13.05.2021 a 13.09.2021. PA: 0003455-
45.2021. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
13.05.2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO SEGUNDO ao Contrato nº 08/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: TELEALARME BRASIL EIRELI. OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato,
cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de
detecção/alarme de incêndio, por mais 12 (doze) meses, a partir de 11/06/2021. VALOR
TOTAL: R$ 49.578,60. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT-168396; ND 3390.39 e 2021NE500370,
datada de 12/05/2021. PA: 0000910-36.2020. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim,
Diretor Administrativo, em 13/05/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000727-47.2021.6.01.8000. Segundo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 25/2020. Contratante: TRE/AC. Contratada: Vivace Engenharia Ltda., CNPJ nº
27.799.059/0001-48. Objeto: prorrogar, com fundamento no artigo 57, II, § 1º, da Lei nº
8.666/93, o prazo de execução contratual até o dia 13/06/2021, mantendo-se inalterado o
prazo de vigência do ajuste. Data de assinatura: 13/05/2021. Signatários: Jonathas Santos
Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do TRE/AC, e José Lucas do Nascimento, representantes
da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0003234-51.2021. Objeto: Contratação de empresas para a prestação de
serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para
surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do
estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial(executado no local do evento), ao
vivo não-presencial(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 17/05/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-
5-00005-2021. Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/05/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/05/2021) 70011-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 1157/2016 TRE-AM Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 10/2016,
de locação de imóvel para abrigar o cartório eleitoral da 67ª ZE, no município de Apuí/AM.
LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR(A): ANDERSON
LEITE DO NASCIMENTO. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu Art. 62,
§ 3°, inciso I, e o Art. 3° da Lei 8.245/91. Do Objeto: alteração do caput da Cláusula
Terceira (Do Prazo de Vigência), e da Cláusula Quarta (Do Preço), bem como a inclusão do
inciso XII na Cláusula Décima - Das Obrigações do Locador. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: o
prazo de vigência é de 12 (doze) meses, ou seja, de 23/06/2021 a 22/06/2022. DO PREÇO:
o preço mensal é de R$ 1.448,90 (um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa
centavos). DAS OBRIGAÇÕES DO LOCADOR: XII - providenciar a adaptação do imóvel objeto
deste contrato com adoção das seguintes providências: colocação de barra lateral e
traseira no vaso sanitários dos banheiros masculino e feminino, ajuste e pintura da rampa
de acessibilidade ao cartório eleitoral e colocação de placa vertical. Data da Assinatura:
05/05/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Locatário, o
Sr. ANDERSON LEITE DO NASCIMENTO, pelo Locador.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
AVISO DE PENALIDADE

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, APLICA à empresa Telhacon Material de Construção LTDA.,
CNPJ nº 22.562.968/0001-44: a) penalidade de impedimento de licitar e de contratar com
a União, bem como descredenciamento do SICAF, pelo período de 06 (seis) meses, em
consonância com o item 18.3, alínea c, do Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2019, e,
considerando a dosimetria prevista no § 2º do art. 2º da Portaria TRE/AM nº 364/2017; e
(b) Multa no valor de R$ 188,94 (cento e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos),
no percentual de 10% do valor da Nota de Empenho 2020NE000643, de acordo com 18.3,
alínea a, do Edital de Pregão Eletrônico nº 23/2019. PAD nº 4551/2019. DATA DA DECISÃO:
23/04/2021, pelo Des. Wellington José de Araújo.

Manaus, 14 de maio de 2021.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 021/2016, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa TK ELEVADORES BRASIL LTDA. OBJETO: Prorrogação
excepcional de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, §4º, da Lei n.º 8.666/93.
PROCESSO SEI Nº 0061095-21.2015.6.05.8000. ASSINATURA: 03/05/2021. SIGN AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e os Srs. Eduardo Augusto Barbosa da Silva e
Flávio Bispo do Nascimento, pela Contratada.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0001876-67.2021. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
mobiliário certificado. Total de Itens Licitados: 22. Edital: 17/05/2021 das 08h00 às
17h00. Endereço: 1. Avenida do Cab, N.º 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvado r / BA
ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00011-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 17/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
07/06/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-
ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71) 99934-
5269.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/05/2021) 70013-00001-2021NE000001
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Pregões 2021

Licitação Em Andamento

 

Número 02/2021
SEI 0001231-26.2021.6.02.8000

Data: 18/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de suporte para 05 (cinco) licenças existentes no TRE/AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 (um) ano, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: Item 1: R$ 6.801,84; Item 2: R$ 11.821,47.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso, de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 05/2021
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17/05/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 2/2

Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gerenciar portlets

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 Mapa do site
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de maio de 2021.
À PREG,
Para realização do Certame.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 17/05/2021, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0893360 e o código CRC AD3B7093.

0003234-51.2021.6.02.8000 0893360v1
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27/05/2021 [pregoeiro] [slc] Pedido de esclarecimento - Edital nº05/2021 {01} - weberbcmax1@gmail.com - Gmail

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkXSdjKQZnTbVGVsnVCBrbmJGZ 1/1

qua., 26 de mai. 20:36 (há 16 horas)
para mim
Weber Bezerra Cavalcanti

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada:

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br>
Data: 26 de maio de 2021 19:13:34 BRT
Para: ingrid_breda@hotmail.com
Assunto: [slc] Pedido de esclarecimento - Edital nº05/2021 {01}
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br

Boa noite, Sr. Pregoeiro!
 
Iremos participar do Certame – Edital nº 05/2021 e surgiram algumas dúvidas e alguns pontos a serem esclarecidos em relação a prestação de serviço de
Legenda para surdos e Audiodescrição. Sabemos que o prazo do pedido de esclarecimentos já venceu, no entanto, são informações que acarretam em
decisões de participação total ou parcial do Certame.
 
Em relação aos serviços de Audiodescrição e Legenda serão executados apenas nas modalidades:
Eventos não presenciais e Eventos gravados previamente, pois pelo que lemos em alguns trechos do edital deixa em dúvida se precisará ou não de algum
técnico/profissional presente no local. Será tudo feito, desde o técnico/operacional e execução dos serviços remotamente?
 
Contamos com a compreensão e aguardamos um posicionamento.
 
Obrigada,
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2021.
Srª Assessora de Comunicação.
 
Reporto-me no presente para solicitar o

pronunciamento de V.Sª quanto ao pedido de esclarecimento
anexado ao presente procedimento, evento sei nº0897616.

Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 27/05/2021, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897619 e o código CRC 78F6F8BD.

0003234-51.2021.6.02.8000 0897619v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2814 - TRE-AL/PRE/ACS

Senhor Pregoeiro;
Acerca do questionamento feito no e-email anexado ao

Despacho 0897619, informo:
Os serviços de audiodescrição serão executados em eventos

gravados e não presenciais, não sendo necessária a presença de um técnico
no local do evento. No caso das legendas, elas devem ser inseridas em eventos
gravados e não presenciais, além das sessões e eventos realizados ao vivo e
transmitos em plataforma digital, a exemplo do YouTube.

Lembrando que as legendas em transmissões no YouTube não
podem, em nenhuma hipótese, as ofertadas automaticamente pela
plataforma. 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 27/05/2021, às 14:03, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897657 e o código CRC 8DD58A4A.

0003234-51.2021.6.02.8000 0897657v2
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MaxVideo Comércio e Serviços Ltda EPP

CNPJ.: 03.517.258/0001-58  I.E.: 206.364.4971-17 I.M.: 5.73089-4

Processo Administrativo 0003234-51.2021.6.02.8000

Nome da empresa: Maxvideo Comércio e Serviços Eireli   

CNPJ: 03.517.258/0001-58

IE: 206.364.497.117

IM: 5.73089-4

Telefones fixos: (11) 4326-4025 / 4326-4031

Site:www.maxvideosys.com.br

Representante Legal da Empresa: Matildes Fernandes Gonçalves 

CPF: 253.680.558-11   R.G: 30617446 – SSP/SP – Expedição 03/06/2014 

Celular: 11-9-9436-8330

E-mail: admin@maxvideosys.com.br

Engenheiro Técnico Responsável: Sandro Aparecido Virgolino 

CPF: 091.354.158-35   R.G: 18.843.193-7 – SSP/SP – Expedição 03/06/2014 

CREA/SP: 0682415582

Celular: 11-9-9436-4439

E-mail: sandro@maxvideosys.com.br

À

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

Dados Bancários: Banco do Brasil (001) - Agência: 1266-1 - Conta Corrente: 047727-3

Instrumento de outorga de poderes: Contrato Social

Certificado Digital: O representante legal da empresa que assinará o contrato possui certificação digital ICP Brasil? ( x) Sim  (  ) Não.

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021

Data de abertura: 28/05/2021 as 09:00

Objeto: Contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para 

surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral 

do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial 

(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

Endereço: Rua Adelino Cardana, 293, 10° andar, sala 1012 – Torre Innovattion – Condomínio Betha Towers - Centro, Barueri- SP - CEP: 06401-147

1 de 2
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MaxVideo Comércio e Serviços Ltda EPP

CNPJ.: 03.517.258/0001-58  I.E.: 206.364.4971-17 I.M.: 5.73089-4

It Especificação Unidade 

Quantidade 

Estimada por 

ano

Custo unitário 

(R$/hora)

Custo Total

(R$)

67.134,00R$              

Brasilia, 28 de Maio de 2021.

________________________________

Matildes Fernandes Gonçalves

CPF.: CPF: 253.680.558-11- RG.: 30617446 SSP/SP                                                                     

 Valor Total  

(sessenta e sete mil e cento e trinta e quatro reais)

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública.

QUADRO RESUMO SERVIÇOS 

1

Prestação de Serviço de Intérpretes da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) para a Língua Portuguesa e vice-versa, nas 

modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas 

simultânea ou consecutiva e/ou simultânea remota, ao vivo 

ou ensaiada, gravada ou não, conforme itens 5 e 5.1, do 

Termo de Referência

Hora 402  R$            167,00 67.134,00R$               
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Rua Togo n° 3 – Jd. Japão, São Paulo/SP, CEP: 02124-050   CNPJ: 09.475.334/0001-96 

 

 
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021 

 
ANEXO I –B 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Dados da Empresa: 
Razão social: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
CNPJ: 09.475.334/0001-96 
Endereço: Rua Togo, n° 03 – Jardim Japão – São Paulo – SP  
CEP 02124050 
Telefone: (11) 2631-4473 / 94928-1000 
E-mail: contato@educalibras.com.br / veronica@educalibras.com.br  
Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias 
 
 

ITEM 
 

OBJETO 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
POR ANO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$ / HORA) 

CUSTO TOTAL (R$) 

2 

 
Prestação de Serviços de Legenda 
para Surdos e Ensurdecidos (LSE), 
incluindo profissional, 
equipamentos e softwares 
necessários, conforme itens 6.3 e 
7.4 do Termo de Referência.  

 

HORA 64 R$ 350,00 R$ 22.400,00 

Valor Total: R$ 22.400,00 (Vinte e Dois Mil e Quatrocentos Reais) 
 
 

São Paulo, 28 de Maio de 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Andrey Lemes da Cruz – Sócio-Diretor – CPF: 322.808.058-71 / RG: 30.164.264-3 

Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
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Rua Togo n° 3 – Jd. Japão, São Paulo/SP, CEP: 02124-050   CNPJ: 09.475.334/0001-96 

 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
ANEXO II 

Pregão Eletrônico nº 05/2021 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão social: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
CNPJ: 09.475.334/0001-96 
Endereço: Rua Togo, n° 03 – Jardim Japão – São Paulo – SP  
CEP 02124050 
Telefone: (11) 2631-4473 / 94928-1000 
E-mail: contato@educalibras.com.br / veronica@educalibras.com.br  
Site: https://www.educalibras.com.br/ 
 
Dados do Representante da Empresa:  
Nome: Andrey Lemes da Cruz  
Cargo: Sócio / Diretor 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado civil: casado 
Profissão: Empresário 
Endereço: Rua Bararati, 79 – Vila Medeiros – São Paulo - SP 
CEP: 02218-020 
Fone : 11 98668-9194 
E-mail : andrey@educalibras.com.br  
Cart. de Identidade: 30.164.264-3 
Órgão Expedidor: SSP/SP 
CPF: 322.808.058-71 
 
Dados Bancários da Empresa: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 6801-2 
CONTA CORRENTE: 6174-3 
 
EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES 
 

São Paulo, 28 de Maio de 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Andrey Lemes da Cruz – Sócio-Diretor – CPF: 322.808.058-71 / RG: 30.164.264-3 

Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
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Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato-EPP                           www.unifel.com.br                                    

CNPJ – 08.202.383/0001-92                                                             alberto@unifel.com.br                   
 

2021 

Avenida: Paulista, 726 – 13º andar, Conjunto 1303 – Bairro: Bela Vista – São Paulo/SP - CEP: 01310-100 

Fone: (11) 3254-7652 

 

Página 1 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05 /202 1 
 
Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 
CNPJ: 08.202.383/0001-92 
Inscrição Estadual: Isenta 
Endereço: Avenida: Paulista, 726, 13º andar, Conjunto 1303, Bairro: Bela 
Vista, CEP: 01310-100, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo 
Telefone: (11) 3254-7652        Celular: (11) 97499-7361 
e-mail: alberto@unifel.com.br 
 
Dados Bancários: 
Banco do Brasil 
Agência: 5899-8 
Conta Corrente: 119521-2 
 

ITEM OBJETO UND. QUANTIDADE 
ESTIMADA 
POR ANO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$) 

CUSTO 
TOTAL (R$) 

03 

Prestação de Serviços de 
Audiodescrição (AD), ao 
vivo/gravada, de forma não 
presencial, em eventos, 
atividades diversas e 
projetos institucionais do 
TRE-AL ou por ele 
promovidos, conforme itens 
6.3 e 7.4, do Termo de 
Referência. 

Hora 64 R$ 196,80 R$ 12.595,20 

 
 

Valor Total da Proposta R$ 12.595,20 (doze mil, e quinhentos e noventa e 
cinco reais, e vinte centavos). 

 
Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 
 

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos diretos e 
indiretos relacionados com o objeto desta licitação, inclusive impostos e demais 
despesas que a CONTRATADA deverá pagar, sejam federais, estaduais ou 
municipais.   
   

                                                                                           

_____________________________________________ 
ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 
Diretor Geral 
CNPJ nº 08.202.383/0001-92 
CPF nº 272.441.108-04 
RG nº 27.803.962-5                                           Maceió/AL, 28 de Maio de 2021.                                         
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Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato-EPP                           www.unifel.com.br                                    

CNPJ – 08.202.383/0001-92                                                             alberto@unifel.com.br                   
 

2021 

Avenida: Paulista, 726 – 13º andar, Conjunto 1303 – Bairro: Bela Vista – São Paulo/SP - CEP: 01310-100 

Fone: (11) 3254-7652 

 

Página 2 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05 /202 1 
 
Dados da Empresa: 

Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 

CNPJ: 08.202.383/0001-92 

Inscrição Estadual: Isenta 

Endereço: Avenida: Paulista, 726, 13º andar, Conjunto 1303, Bairro: Bela 

Vista, CEP: 01310-100, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo 

Telefone: (11) 3254-7652        Celular: (11) 97499-7361 

e-mail: alberto@unifel.com.br 

Site: www.unifel.com.br 

 

 

Dados do Representante da empresa: 

Nome: Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato 

Cargo: Diretor Geral 

Nacionalidade: Brasileiro 

Estado civil: Casado 

Profissão: Empresário 

Endereço: Rua dos Atuns, nº 19, Apto. 63, Bairro: Aquarius, CEP: 12246-320, 

Cidade: São José dos Campos, Estado: São Paulo 

Telefone: (11) 3254-7652        Celular: (11) 97499-7361 

e-mail: alberto@unifel.com.br 

Cart. de Identidade: 27.803.962-5 

Órgão Expedidor: SSP/SP 

CPF: 272.441.108-04 

 

 

Dados Bancários: 

Banco do Brasil 

Agência: 5899-8 

Conta Corrente: 119521-2 
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Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato-EPP                           www.unifel.com.br                                    

CNPJ – 08.202.383/0001-92                                                             alberto@unifel.com.br                   
 

2021 

Avenida: Paulista, 726 – 13º andar, Conjunto 1303 – Bairro: Bela Vista – São Paulo/SP - CEP: 01310-100 

Fone: (11) 3254-7652 

 

Página 3 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome: Alberto Antonio Alves de Oliveira Granato 

Cargo: Diretor Geral 

Endereço: Avenida: Paulista, 726, 13º andar, Conjunto 1303, Bairro: Bela 

Vista, CEP: 01310-100, Cidade: São Paulo, Estado: São Paulo 

Telefone: (11) 3254-7652        Celular: (11) 97499-7361 

e-mail: alberto@unifel.com.br 

 

 

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim (X) Não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                                                                                           

_____________________________________________ 
ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 
Diretor Geral 
CNPJ nº 08.202.383/0001-92 
CPF nº 272.441.108-04 
RG nº 27.803.962-5                                           Maceió/AL, 28 de Maio de 2021.                                         
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2021.
Referência: Pregão Eletrõnico 05/2021
Assunto: Análise de conformidade técnica
 
Srª Assessora de Comunicação.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento,

avaliação técnica, exclusivamente,  de V.Sª quanto as propostas
apresentadas no certame em questão. 

PROPOSTAS: ITEM 01  0898250
                         ITEM 02  0898252
                         ITEM 03   0898253
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/05/2021, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898255 e o código CRC 85BFA2FF.
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CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

Resolução Nº 1121 de 13 de Dezembro de 2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG Nº 2798819/2021
Emissão: 28/04/2021

Validade: 31/05/2021

Chave: yb5C4

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado/vistado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados
abaixo.// 
CERTIFICAMOS, ainda, que o(a) profissional é responsável técnico pelas empresas abaixo citadas.//

Interessado(a)

Profissional: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

Registro: 2604603993

CPF: 091.354.158-35

Endereço: RUA QUARARIBEIA, 200, APTO 68, VILA ISA, SAO PAULO                     , SP, 04689160

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 23/04/2020

Data Final: Indefinido

Número do Visto: SP0682415582D

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: RESOLUCAO 218 , ARTIGO 008 // RESOLUCAO 218 , ARTIGO 009 // OBSERVACOES ART 8 DA RES 218 DE 29/06/1973, DO
CONFEA.ART 9 DA RES 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Data de Formação: 17/03/2006

Descrição

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- Certidão válida em todo território nacional.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXVIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Registro: 0000872253

CNPJ: 03.517.258/0001-58

Data Ínicio: 16/02/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: yb5C4
Impresso em: 28/04/2021 às 21:10:16 por: adapt, ip: 177.126.11.51
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Número da Certidão: CI - 2533107/2021 Válida até: 30/07/2021

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social:  MAXVIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 03.517.258/0001-58

Endereço: Rua ADELINO CARDANA, 293 CONJUNTO 1012 - TORRE INNOVATION, CONDOMINIO 
BETHA TOWERS
CENTRO
06401-147 - Barueri - SP

Número de registro no CREA-SP: 0775755         Data do registro: 23/10/2007

Capital Social:  R$ ********************500.000,00 reais

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

A exploração do ramo de: 1- Comércio varejista com importação e exportação de equipamentos e 
materiais de informática (vídeo, áudio, transmissão e intercomunicação para emissora e afins)  
CNAE 4751-2/00; 2 � Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação: telefones, intercomunicadores, fax, secretária eletrônica e similares  CNAE 4752-
1/00; 3 � Comércio varejista de equipamentos de informática e comunicação, equipamentos de 
áudio e vídeo, câmeras filmadoras, fotográficas e similares  CNAE 4753-9/00; 4 � Assistência 
técnica, montagem, instalação e cabeamento de equipamentos eletrônicos analógicos e digitais em 
geral  CNAE 9512-6/00; 5 � Prestações de serviços com fornecimento de mão de obra 
especializada em área técnica e operacional, incluindo produção, operação e programação 
audiovisual em emissoras de televisão, rádio, produtoras e afins  CNAE 5912-0/99; 6 � Reparos 
e manutenção preventiva e corretiva de computadores, inclusive portáteis e de equipamentos de 
áudio, vídeo, telecomunicação e informática em geral  CNAE 9511-8/00; 7 � Suporte técnico, 
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação  CNAE 9511-8/00; 8 � Locação de 
equipamentos de áudio, vídeo, intercomunicação e informática  CNAE 7733-1/00; 9 � 

Processo (Sipro):        F-002750/2007 
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Desenvolvimento de sistema ou programas de informática (software) com licenciamento de 
programas de computadores não customizáveis  CNAE 6203-1/00; 10 � Instalação, alteração, 
manutenção e reparo em todos os tipos de construções de: sistemas de eletricidade (cabos de 
qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, etc); 11 � Execuções de projetos técnicos de sistemas 
televisão, rádio, produtoras e afins (vídeo, áudio e eletrônica geral)  CNAE 7112-0/00; 12 � 
Consultorias em tecnologia da informação  CNAE 6204-0/00; 13- Serviços de telecomunicações 
por fio de comunicação multimidia; 14- Serviços de telecomunicações não especificados 
anteriormente; 15- Outras atividades de serviços de informação não especificadas anteriormente; 
16- Produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas 
anteriormente; 17- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em informação; 18- 
Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 19- Equipamentos com acesso, ponto 
eletrônico e identificação com tecnologia de códigos de aproximação (Radiofrequencia), biometria, 
cartões e crachás para identificação de circuito interno de TV e vídeo (CFTV); 20- Atividade de 
limpeza não especificadas anteriormente; 21- Atividade de rádio; 22- Atividade de Televisão 
aberta; 23- Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; 24- Instalação de 
maquinas e equipamentos industriais; 25- Instalação de outros equipamentos não especificados 
anteriormente; 26- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de 
ventilação e refrigeração; 27- Instalação e manutenção elétrica; 28- Limpeza em prédios e em 
domicílios; 29- Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não 
especificados anteriormente; 30- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio 
administrativo não especificados anteriormente; 31- Desenhos de arquitetura e engenharia; 32- 
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral; 33- Assessoria em 
importação e exportação de cargas e serviços; 34- Mídias (virgens) para gravação e reprodução de 
arquivos eletrônicos, comércio varejista; 35- Gravação de programas de TV fora dos estúdios de 
televisão; 36- Estúdio de gravação de som, sonora, gravação de programas de rádio, gravação de 
som masterização, gravação de som, promoção; 37- Gravação de vídeos para festas e eventos; 
38- Aparelhos de reprodução e gravação de CDs, reparação; 39- Instalação e manutenção das 
conexões de terminais de rede de telecomunicação em prédios.

Responsável(is) Técnico(s):
Nome: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP        Número do Registro (CREASP): 0682415582

Registro Nacional: 2604603993

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 23/10/2007

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer

alterações em seus dados acima descritos.
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A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 28e4b182-a873-464c-8464-8d05542f2716.

Situação cadastral extraída em 26/04/2021 15:33:03.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLE I, 
BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 26 de abril de 2021
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 8971/2021-INT
Validade até: 30/07/2021

Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

CNPJ: 03.517.258/0001-58

Registro: 9153/RF Data do Registro: 13/07/2010

Capital Matriz: R$ 500.000,00 Capital Filial: Não declarado.

Sede: AV ADELINO CARDANA 293 CJ 1012 TORRE INNOVATION COND BETHA TOWERS

Cidade: BARUERI UF: SP

Objetivos Sociais:

 1. Comercio Varejista com Importacao e Exportacao de Equipamentos e Materiais de Informatica,

Video, Audio, Transmissao, e Intercomunicacao, cabos, conectores e fins para Emissoras de Televisao e Radio e Afins.

- CNAE 4751-2/01.

 2. Comercio Varejista Especializado em Equipamentos de Telefonica e Comunicacao:

 Telefones, Intercomunicadores, Fax, Secretaria Eletronica e Similares. - CNAE 4752-1/00.

 3. Comercio Varejista de Equipamentos de Informatica e Comunicacao, Equipamentos de Audio e

Video, Cameras Fumadoras, Fotograficas e Similares.

 CNAE 4753-9/00.

 4.  Assistencia  Tecnica,  Montagem,  Instalacao  e  Cabeamento  de  Equipamentos  Eletronicos

analogicos e digitais em geral. CNAE 9512-6/00.

 5.  Prestacao  Servicos  com Fornecimento  de Mao de  Obra  Especializada  em Area  Tecnica  e

Operacional, incluido Producao, Operacao e Programacao Audiovisual em Emissoras de Televisao, Radio, Produtoras

e Afins - CNAE 5912-0/99.

 6.  Reparos  e Manutencao  Preventiva e  Conetivas  de  Computadores,  inclusive  portateis  e  de

Equipamentos de audio, video, telecomunicacao e Informatica em geral. CNAE 9511-8/00.

 7. Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em tecnologia da informacao . CNAE 6209-1-

00.

 8. Locacao de Equipamentos de Audio, Video, Software Intercomunicacao e Informatica - CNAE

7733-1/00.

 9.  Desenvolvimento Sistema ou  Programas  de  Informatica  (software)  com Licenciamento  de

Programas de Computadores nao Customizaveis. - CNAE 6203/1-00.

 10. Instalacao, Alteracao, Manutencao e Reparo em todos os tipos de construcoes de:

 Sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensao, fiacao, materiais eletricos, etc) CNAE 4321-

5/00.

 11. Execucao de projetos tecnicos de sistemas para Emissoras de televisao, Radio, produtoras e

afins (video, audio e eletronica em geral) - CNAE 7112-0/00.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Objetivos Sociais:

 12. Consultorias em tecnologia da informacao - CNAE - 6204-0/00.

 13. Servicos de telecomunicacoes por fio de comunicacao Multimidia - CNAE 6110-8/03.

 14. Servicos de Telecomunicacao nao especificados anteriormente - CNAE 6110-8/99.

 15. Outras atividades de servicos de informacao nao especificadas anteriormente - CNAE 6399-2-

00.

 16.  Producao  Cinematografica  de  videos  e  de  programas  de  televisao  nao  especificadas

anteriormente - CNAE 5911-1/99.

 17. Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em informacao - CNAE 6209-1/00.

 18. Fornecimento e gestao de recursos humanos para terceiros - CNAE 7830-2/00.

 19. Equipamentos com acesso, ponto eletronico e identificacao com tecnologia de codigos de

aproximacao (Radiofrequencia),  biometria,  cartoes e crachas para identificacao de circuito interno de TV e video

(CFTV) - CNAE 8020-0/01.

 20. Atividade de limpeza nao especificadas anteriormente - CNAE 8129-0-00.

 21. Atividade de Radio - CNAE 6010-1-00.

 22. Atividade de Televisao aberta - CNAE 6021-7-00.

 23. Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda- CNAE 6201-5-01.

 24. Instalacao de maquinas e equipamentos industriais - CNAE 3321-0-00.

 25. Instalacao de outros equipamentos nao especificados anteriormente - CNAE 3329-5-99.

 26. Instalacao e manutencao de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilacao e refrigeracao

- CNAE 4322-3-02.

 27. Instalacao e manutencao eletrica - CNAE 4321-5-00.

 28. Limpeza em predios e em domicilios - CNAE 8121-4-00.

 29.  Manutencao  e  reparacao  de  maquinas,  aparelhos  e  materiais  eletricos  nao  especificados

anteriormente -CNAE 3313-9-99.

 30.  Preparacao  de  documentos  e  servicos  especializados  de  apoio  administrativo  nao

especificados anteriormente - CNAE 8219-9-99.

 31. Desenhos de arquitetura e engenharia - CNAE 7119-7-03.

 32. Atividades de intermediacao e agenciamento de servicos e negocios em geral - CNAE 7490-1-

04.

 33. Assessoria em importacao e exportacao de cargas e servicos - CNAE 5250-8-01.

 34. Midias (virgens) para gravacao e reproducao de arquivos eletronicos, comercio varejista -

CNAE 4751-2-01.

 35. Gravacao de programas de TV fora dos estudios de televisao - CNAE 5911-1-99.

 36. Estudio de Gravacao de som, sonora,  gravacao de programas de Radio, gravacao de som
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Objetivos Sociais:

masterizacao, gravacao de som, promocao - CNAE 59.20-1-00.

 37. Gravacao de videos para festa e eventos- CNAE 7420-0-04.

 38. Aparelho de reproducao e gravacao de CDs, reparacao e manutencao . CNAE 9521-5-00.

 39. Instalacao e manutencao das conexoes de terminais de rede de telecomunicacao em predios .

CNAE 6190-6-99.

 =====================================================================

========  OBSERVACAO:  REGISTRO  CONCEDIDO  PARA  DESEMPENHO  DAS  ATIVIDADES

CONSTANTES  NO  OBJETO  SOCIAL  E  QUE  SEJAM  COMPATIVEIS  COM  AS  ATRIBUICOES  DOS

RESPONSAVEIS TECNICOS.

Responsáveis Técnicos

Nome: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO Item: 1

Títulos: ENGENHEIRO ELETRICISTA E TECNICO EM ELETRONICA

Carteira: 0682415582/D-SP CPF: 091.354.158-35

Data de início da resp. técnica: 13/07/2010

Atribuições:  RES 218/73 ART 08
 RES 218/73 ART 09
 RES 278/83 ART 04
 

CERTIFICAMOS que a  pessoa  jurídica,  acima citada  se encontra  registrada  neste  Conselho,  nos
termos da Lei n. 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e
69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em
débito com o Crea-DF.

CERTIFICAMOS,  mais,  que  esta  Certidão  não  concede  à  firma  o  direito  de  executar  quaisquer
serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas
respectivas atribuições.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

Observações:
a) Os dados supra referem-se a situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e
desde que não represente a situação correta ou atualização do registro. 
Certidão expedida gratuitamente, via Internet, com base na Portaria AD número 52 – Crea-DF, de 03 de marco de 2008.
Emitida às 15:37:42 hs do dia 26/04/2021 (hora e data de Brasília).
Código de controle da certidão: 070C756262

A  autenticidade  desta  certidão  deverá  ser  confirmada  na  página  do  Crea-DF  na  Internet,  no  endereço
http://www.creadf.org.br, item Empresas  Autenticidade de Certidão.
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28/04/2021 Tribunal Regional Federal da 3ª Região - Visualizar Certidão

web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Visualizar 1/1

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS

Nº 2021.0002128689

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste Tribunal
Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos Estados de São
Paulo e de Mato Grosso do Sul, NÃO CONSTA(M) processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a
presente data e hora, contra MAXVIDEO COMERCIO E SERVIÇO, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº
03.517.258/0001-58.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 28
(vinte e oito) dias do mês de abril de 2021, às 16:05.

Observações:
 a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente; 

b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser
solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que
estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site; 
c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de
segurança 796a58e4 d9004d8b 5bcd58d6 60f8098b 922cf345, no endereço
http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade, até 60 dias contados da data
de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema); 
d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único
do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento
de registro de processo (ação penal); 
e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se
refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro
de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se
encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário; 
f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio interessado, no ato
da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos; 
g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o
respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos; 
h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os
dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)
do solicitante com aqueles impressos na certidão; 
i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita; 
j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados; 
k) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª
Região (2º Grau), com sede em São Paulo/Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do
Sul; 
l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e
Informações Processuais do 2º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico. 

 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária
 seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
03.517.258/0001-58
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/11/1999 

 
NOME EMPRESARIAL 
MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
MAXVIDEO DIGITAL SYSTEMS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ADELINO CARDANA 

NÚMERO 
293 

COMPLEMENTO 
CONJ 1012 

 
CEP 
06.401-147 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
BARUERI 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SANDRO@MAXVIDEOSYS.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 4326-4025/ (11) 9436-4439 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/04/2021 às 20:21:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
03.517.258/0001-58
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/11/1999 

 
NOME EMPRESARIAL 
MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
33.13-9-99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente 
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 
52.50-8-01 - Comissaria de despachos 
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 
60.10-1-00 - Atividades de rádio 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ADELINO CARDANA 

NÚMERO 
293 

COMPLEMENTO 
CONJ 1012 

 
CEP 
06.401-147 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
BARUERI 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SANDRO@MAXVIDEOSYS.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 4326-4025/ (11) 9436-4439 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 14/04/2021 às 20:21:31 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.517.258/0001-58 DUNS®: 90*****29
Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: MAXVIDEO DIGITAL SYSTEMS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/10/2021
FGTS 16/08/2021
Trabalhista Validade: 21/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/05/2021
Receita Municipal Validade: 29/05/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 26/05/2021 13:13 de
CPF: 091.354.158-35      Nome: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Proposta item 01 doc habilitação 01 (0898487)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 695



 
 
 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 27/05/2021 16:30:17 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 03.517.258/0001-58 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço de 
Responsabilidade Técnica, celebrado por um lado pela Empresa MAXVIDEO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, nome fantasia MAXVIDEO DIGITAL 
SYSTEM, empresa inscrita no CNPJ sob o n. º 03.517.258/0001-58, com sede à Rua 
Adelino Cardana, 293 – Conj 1012 – Barueri – SP, CEP: 06.401-147, e-mail: 
admin@maxvideosys.com.br, neste ato representada por sua sócia administradora, 
SÔNIA VIRGOLINO, portadora do RG n.º 34.129.690-9, inscrita no CPF n.º 
300.719.078-90, telefone: (11) 4326-4031/4326-4025, doravante denominada 
CONTRATANTE e, de outro lado SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, brasileiro, 
divorciado, Engenheiro Eletricista e Técnico em Eletrônica, devidamente inscrito(a) no 
CREA-SP sob n.º 0682415582/D-SP, portador do RG n.º 18843193-7, expedido pela 
SSP/SP, inscrito no CPF n.º 091.354.158-35, residente na Av. Trindade, 434 – ap. 182B, 
CEP: 06404-326, doravante denominado CONTRATADO, estabelecem, de comum 
acordo, as seguintes disposições: 
Cláusula Primeira: O presente contrato tem por objetivo a prestação de serviços técnicos 
do CONTRATADO(A) à CONTRATANTE, na qualidade de RESPONSÁVEL 
TÉCNICO, sem vínculo empregatício, conforme suas atribuições profissionais e 
compatíveis com os objetivos sociais da empresa, de acordo com os critérios, termos e 
condições estabelecidos neste instrumento. 
Cláusula Segunda: Caberá ao CONTRATADO(A) no exercício da Responsabilidade 
Técnica aplicar seus conhecimentos técnico-científicos com completa autonomia, 
atendendo e/ou recomendando as normas e a legislação em vigor, própria da atividade da 
CONTRATANTE. 
Cláusula Terceira: A CONTRATANTE garantirá as condições necessárias ao adequado 
desempenho das atividades do(a) profissional CONTRATADO. 
Parágrafo Primeiro: As não conformidades e respectivas recomendações de 
regularização emanadas pelo CONTRATADO serão registradas em livro próprio 
denominado LIVRO DE ORDEM (Resolução nº 1.094, de 2017, do Confea), cabendo à 
CONTRATANTE tomar ciência e executar as medidas recomendadas. 
Parágrafo Segundo: Caberá ao CONTRATADO, quando a empresa não possuir o livro, 
solicitar junto ao CREA/SP. O mesmo deve ser de uso exclusivo para a atividade e estar 
disponível para órgãos fiscalizadores. 
Cláusula Quarta: Fica estabelecido que a Responsabilidade do CONTRATADO pela 
atividade hora acordada compreenderá a totalidade do período de funcionamento da 
CONTRATANTE e que o CONTRATADO cumprirá uma jornada diária não superior a 
06 (seis) horas diárias (art. 3º, “a”, Lei n.º 4.950-A/1966). 
Cláusula Quinta: Fica estipulado pelos serviços efetivamente prestados o valor de 06 
salários mínimo mensal, a título de remuneração ao CONTRATADO, sendo a mesma 
paga pela CONTRATANTE até o 5º dia do mês debitado em conta corrente. 
Cláusula Sexta: O presente contrato terá vigência pelo período de 12 meses, a contar de 
sua assinatura, e será renovado, automaticamente, por igual período, quando não houver 
notificação de rescisão. 
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Cláusula Sétima: O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, 
desde que haja a comunicação formal no prazo mínimo de 30 (trinta) dias, anteriores à 
rescisão de ambas as partes. 
Cláusula Oitava: Quando da rescisão do presente Contrato, ficam o(a) CONTRATADO 
e à CONTRATANTE, obrigados a comunicar imediatamente e por escrito tal decisão ao 
CREA/SP juntando documento de baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica. 
Parágrafo Primeiro: O presente contrato será submetido à apreciação do Conselho 
Regional de Engenharia (CREA/SP). 
Cláusula Nona: As partes obrigam-se a observar fielmente as disposições legais e 
contratuais, submetendo-se o infrator as penas da Lei, ressarcindo os prejuízos que 
porventura venha a causar à outra parte. 
Cláusula Décima: Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este 
contrato será de responsabilidade da CONTRATANTE, inclusive o recolhimento das 
taxas de ART. 
Cláusula Décima Primeira: As partes elegem o Foro da Circunscrição Judiciária de 
Barueri/SP para dirimir eventuais litígios acerca do presente contrato. E por estarem 
justos e contratados, subscrevem o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 

Barueri, 01 de março de 2021. 
 

_________________________________________________________________ 
MAXVIDEO COM. E SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 03.517.258/0001-58 
SONIA VIRGOLINO 

 
 

__________________________________________________________________ 
SANDRO APARECIDO VIRGOLINO 

CREA-SP sob n° 0682415582/D-SP  
 

 
 

SONIA VIRGOLINO:30071907890
Assinado de forma digital por SONIA 

VIRGOLINO:30071907890 

Dados: 2021.04.16 16:35:07 -03'00'

SANDRO APARECIDO VIRGOLINO:09135415835
Assinado de forma digital por SANDRO APARECIDO 

VIRGOLINO:09135415835 

Dados: 2021.04.19 10:06:50 -03'00'
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DEMONSTRAÇÃO DO GRAU DE LIQUIDEZ DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 
31.12.2020. 

 

Firma :  MAXVIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 

Endereço : Endereço : Rua Adelino Cardana ,  nº 293 – Conjunto 1012 - Barueri – SP 

CNPJ: 03.517.258/0001-58 

Item A 

 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo                   2.095.946,70         

LG = ----------------------------------------------------------=           ______________  =          1,36    

       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo                      1.535.480,81 

 

         Ativo Total                                                                               2.373.052,60     

LG = ____________________________________              _______________=         1,54         
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo                              1.535.480,81 

 

           Ativo Circulante                                                                   2.095.946,70 

LC = ------------------------------------------------------------               _______________ =      1,36          
Passivo Circulante                                                                          1.535.480,81 

Item B 

            Ativo Total                                                                             2.373.052,60 

S =------------------------------------------------------------                _______________ =         1,54            
Passivo Exigível Total                                                                      1.535.480,81 

 

Barueri, 15 de março de 2021 

 

________________________________ 
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Demonstração do Resultado do Exercício

0047 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA, 293, CONJ 1012, CENTRO, BARUERI-SP 

03.517.258/0001-58

Janeiro a Dezembro de 2020

Conta Saldo Anterior Saldo Atual

Lucro Presumido

Folha: 0001

(+) Receita de Vendas ou Serviços Prestados
301010200001 (30101) VENDA NO MERCADO INTERNO 0,00 1.825.686,73

301010300001 (30301) VENDAS DE SERVICOS (ALUGUEIS) 0,00 2.895.766,25

Total  Receita de Vendas ou Serviços Prestados 4.721.452,98

(-) Impostos
301020100001 (31002) (-) ICMS S/ VENDAS 0,00 85.556,14

301020100002 (31003) (-) IPI S/ VENDAS 0,00 36.904,38

301020100003 (31004) (-) COFINS 0,00 35.567,57

301020100004 (31005) (-) PIS S/RECEITAS DE SERVICOS 0,00 26.233,16

301020100005 (31006) (-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 0,00 7.513,71

301020100006 (31007) (-) ISS 0,00 85.345,09

301020100010 (31011) (-) COFINS S/RECEITAS DE SERVIOS 0,00 85.508,69

402050100004 (41605) PIS S/ FATURAMENTO 0,00 1.458,54

402050100002 (41603) CSLL DO EXERCICIO 0,00 120.453,93

402050100001 (41602) IRPJ DO EXERCICIO 0,00 206.205,69

Total  Impostos 690.746,90

4.030.706,08=  RECEITA LÍQUIDA

(-) Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados
401010100001 (40004) MERCADORIA NACIONAL 0,00 231.705,11

401010100002 (40005) MERCADORIAS IMPORTADAS 0,00 507.851,71

401010200003 (40033) (-) ICMS DAS MERCADORIAS 0,00 (56.465,18)

401010200004 (40034) (-) IPI DAS MERCADORIAS 0,00 (17.223,58)

401010300002 (40052) DESPESAS COM DESPACHANTE ADUANEIRO 0,00 3.135,00

401010300003 (40053) DESPESAS COM IMPORTACAO 0,00 159.382,58

Total  Custo dos Produtos/Mercadorias Vendidas e dos Serv. Prestados 828.385,64

3.202.320,44= LUCRO/PREJUIZO BRUTO DO PERIODO

(-) Despesas Administrativas
402010100001 (41003) AGUA, LUZ E TELEFONE 0,00 15.169,02

402010100002 (41004) ALUGUEL 0,00 82.264,82

402010100003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA 0,00 46.957,27

402010100004 (41006) ASSISTENCIA CONTABIL 0,00 18.085,00

402010100011 (41013) DESPESAS COM VENDAS 0,00 167.527,12

402010100012 (41014) DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS 0,00 9.787,07

402010100013 (41015) DESPESAS COM CARTORIO 0,00 269,60

402010100017 (41019) FRETES E CARRETOS 0,00 40.028,61

Data de Emissão: 18/03/2021 PROCESSADO POR: Cruz Servicos em Informatica LTDA ME 

60.263.407/0001-33
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Demonstração do Resultado do Exercício

0047 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA, 293, CONJ 1012, CENTRO, BARUERI-SP 

03.517.258/0001-58

Janeiro a Dezembro de 2020

Conta Saldo Anterior Saldo Atual

Lucro Presumido

Folha: 0002

402010100018 (41020) SERVICOS DE INFORMATICA 0,00 97.356,93

402010100019 (41021) RETIRADA DE PRO-LABORE 0,00 73.212,72

402010100020 (41022) VIDA E PREVIDENCIA 0,00 710,78

402010100026 (41028) MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 40.241,32

402010100030 (41032) DESPESAS DIVERSAS 0,00 2.275,68

402010100031 (41033) SEGUROS DIVERSOS 0,00 28.769,27

402010100034 (41036) TAXAS E EMOLUMENTOS 0,00 153,71

402010100036 (41038) VALE REFEICAO 0,00 9.971,79

402010100037 (41039) VALE TRANSPORTE 0,00 16.663,61

402010100039 (41041) DESPESAS COM VEICULOS 0,00 7.192,70

402030100001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS 0,00 584.108,26

402030100002 (41303) 13o. SALARIO 0,00 52.855,10

402030100003 (41304) FERIAS 0,00 20.889,53

402030100004 (41305) ALIMENTACAO TRABALHADOR 0,00 51.439,52

402030100006 (41307) RESCISOES TRABALHISTAS 0,00 665,04

402030100009 (41310) FGTS 0,00 53.033,95

402030100010 (41311) INSS EMPRESA 0,00 190.965,15

402030100011 (41312) INSS TERCEIROS 0,00 37.646,78

402030100013 (41314) AUXILIO CRECHE 0,00 10.934,81

402030100016 (41317) DESPESAS COM PESSOAL 0,00 701.864,17

402030100018 (41319) SEGURO DE VIDAS EMPREGADOS 0,00 6.553,94

402030200002 (41402) SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA 0,00 179.997,06

Total  Despesas Administrativas 2.547.590,33

(-) Despesas Financeiras
402040100002 (41503) DESPESAS BANCARIAS 0,00 19.158,95

402040100003 (41504) ENCARGOS E JUROS DE MORA S/EMPRESTIMOS 0,00 115.408,35

Total  Despesas Financeiras 134.567,30

(-) Despesas Tributarias
402050100007 (41608) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 6.635,35

402050100008 (41609) JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS 0,00 2.227,01

402050100009 (41610) SINDICAL PATRONAL 0,00 1.363,06

402050100010 (41611) ICMS DIFERENCIAO DE ALICOTAS 0,00 15.727,46

Total  Despesas Tributarias 25.952,88

(-) Despesas Gerais
403010100003 (43005) CSLL S/VENDAS 0,00 28.502,98

Total  Despesas Gerais 28.502,98

465.706,95= LUCRO/PREJUIZO OPERACIONAL

Data de Emissão: 18/03/2021 PROCESSADO POR: Cruz Servicos em Informatica LTDA ME 

60.263.407/0001-33
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Demonstração do Resultado do Exercício

0047 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA, 293, CONJ 1012, CENTRO, BARUERI-SP 

03.517.258/0001-58

Janeiro a Dezembro de 2020

Conta Saldo Anterior Saldo Atual

Lucro Presumido

Folha: 0003

(-) Outras Despesas
403010100001 (43003) DIRETORIA 0,00 428.669,90

Total  Outras Despesas 428.669,90

37.037,05= LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO

Data de Emissão: 18/03/2021 PROCESSADO POR: Cruz Servicos em Informatica LTDA ME 

60.263.407/0001-33
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Demonstração do Resultado do Exercício

0047 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA, 293, CONJ 1012, CENTRO, BARUERI-SP 

03.517.258/0001-58

Janeiro a Dezembro de 2020

Lucro Presumido

Folha: 0004

BARUERI, 31 de Dezembro de 2020

_______________________________________
SANDRO APARECIDO VIRGOLINO
CPF: 091.354.158/35

PEDRO RIBEIRO CRUZ

TC CRC: 1SP065350
CONTADOR/CONTABILISTA

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2020, 
conforme documentação apresentada.

Data de Emissão: 18/03/2021 PROCESSADO POR: Cruz Servicos em Informatica LTDA ME 

60.263.407/0001-33
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26/05/2021 Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&sancionado=MAXVIDEO&cpfCnpj=03517258000158&colunasSelecionada… 1/1

Nome: 

CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

MAXVIDEO

03517258000158

Data da consulta: 26/05/2021 12:36:37 
Data da última atualização: 25/05/2021 18:00:08

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/05/2021 às 12:38) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 03.517.258/0001-58.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60AE.6B70.AFD6.C504 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 26/05/2021 as 12:38:24 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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 31/01/2021  0005574864 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   6508209  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 31/01/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 MAXVIDEO   COMERCIO   E   SERVIÇO   LTDA  ,   CNPJ:   03.517.258/0001-58,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.**************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 1 de fevereiro de 2021. 

                0005574864 
 PEDIDO N°:  
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 

 

 

 

 

 

Nome completo: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 
 
CPF/CNPJ: 03.517.258/0001-58 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 

notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 

prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 

de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 

  

 

Certidão emitida às 12:40:18 do dia 26/05/2021, com validade de trinta dias a contar da 

emissão. 

 

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 

 

Código de controle da certidão: TH30260521124018 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Número da Certidão: CI - 2533102/2021 Válida até: 31/12/2021

Nome:  SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

C.P.F.: 091.354.158-35

Endereço: Rua ADELINO CARDANA, 293 SALA 1012
CENTRO
06401-147 - BARUERI - SP

Número de registro no CREA-SP: 0682415582        Expedido em: 17/03/2006

Registro Nacional do Profissional:  2604603993

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.492204819765       quitada em   29/01/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170530094       quitada em   26/01/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180131569       quitada em   28/02/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190008455       quitada em   31/01/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.62959-28027180200023732       quitada em   31/01/2020

ANUIDADE: 2021 PARCELA ÚNICA baixada em  03/03/2021

ANUIDADE: 2021 PARCELA1\6 NR. REC.2035631-28027180210350728       quitada em   01/03/2021

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Página: 1 de 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
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A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 6785da6d-6ba2-4818-985e-42fdda3a6b52.

Situação cadastral extraída em 26/04/2021 15:28:11.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UOP BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLE I, 
BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 26 de abril de 2021

Página: 2 de 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2533102/2021    Página 2/2
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Número da Certidão: CI - 2281056/2020 Válida até: 31/12/2020

Nome:  SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

C.P.F.: 091.354.158-35

Endereço: Rua ADELINO CARDANA, 293 SALA 1012
CENTRO
06401-147 - BARUERI - SP

Número de registro no CREA-SP: 0682415582        Expedido em: 17/03/2006

Registro Nacional do Profissional:  2604603993

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015 PARCELA ÚNICA NR. REC.492221788457       quitada em   28/01/2015

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.492204819765       quitada em   29/01/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180170530094       quitada em   26/01/2017

ANUIDADE: 2018 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180180131569       quitada em   28/02/2018

ANUIDADE: 2019 PARCELA ÚNICA NR. REC.28027180190008455       quitada em   31/01/2019

ANUIDADE: 2020 PARCELA ÚNICA NR. REC.62959-28027180200023732       quitada em   31/01/2020

******************************************************************************

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Página: 1 de 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
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A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: d3d597f2-4457-45a4-be11-b85eae1ab390.

Situação cadastral extraída em 01/04/2020 10:57:43 - Certidão reimpressa em 06/04/2020 15:12:42.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLE I, 
BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 01 de abril de 2020

Página: 2 de 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL Nº 692421/2020
Emissão: 06/04/2020

Validade: 30/09/2020

Chave: 9Wb8d

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o
CREA-AL.

Interessado(a)

Profissional: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

Registro: 2604603993

CPF: 091.354.158-35

Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293, TORRE INNOVATTION ? CONDOMÍNIO BETHA OFFICE TOWERS, SALA 1012, CENTRO, BARUERI,
SP, 06401147

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 30/11/2018

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1000000678

Título(s)

GRADUAÇÃO

 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Data de Formação: 17/03/2006

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade
para todos os efeitos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)  

Autos de Infração

Nada consta

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9Wb8d
Impresso em: 06/04/2020 às 15:28:56 por: adapt, ip: 179.213.212.128

Página 1/1
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal – Crea-DF

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO Nº 8970/2021-INT
Validade até: 30/07/2021

Nome: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

RNP: 2604603993 CPF: 091.354.158-35

Registro: 0682415582/D-SP Data do Registro: 16/02/1990

Visto: 19792/V Data do Visto: 01/02/2010

Título(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA E TECNICO EM ELETRONICA

Instituição Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA

Data Diplomação: 17/03/2006

Atribuições: RES 218/73 ART 08
RES 218/73 ART 09
RES 278/83 ART 04

Certificamos que o profissional supra se encontra registrado no Crea-DF, nos termos da Lei Federal n.
5.194, de 24 de dezembro de 1966.

Certificamos, ainda, em face do estabelecido no art. 63 da referida lei, que o profissional mencionado
não se encontra em débito com este Conselho.

A presente certidão perderá sua validade caso o profissional acima tenha seu registro cancelado ou
interrompido ou, ainda, haja alteração nos dados acima descritos.

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do profissional acima.

Certidão expedida gratuitamente, via internet, com base na Portaria AD número 52 - Crea-DF, de 03
de março de 2008.

Emitida às 15:27:04 hs do dia 26/04/2021 (hora e data de Brasília).

Código de controle da certidão: 0595B55624

A  autenticidade  desta  certidão  deverá  ser  confirmada  na  página  do  Crea-DF  na  Internet,  no  endereço
http://www.creadf.org.br, item ProfissionaisConsulta AutenticidadeAutenticidade CRQ.

 

0595B55624 - 8970/2021-INT - 26/04/2021 15:27:04 - Pág: 1/1

CRQ Nº: 8970/2021-INT
Validade: 30/07/2021

Pág: 1/1

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010 - Tel: +55 (61) 3961-2800 - creadf@creadf.org.br - www.creadf.org.br
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

FICHA CADASTRAL COMPLETA
 

NESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E

“TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO

REGISTRO CADASTRADO NO SISTEMA INFORMATIZADO.

 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE

O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

 

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA

DE BREVE RELATO (FBR).

 

EMPRESA

G.V.G. SERVICE DO BRASIL LTDA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO

35216008777 23/11/1999 15/01/2020 09:19:24

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

09/11/1999 03.517.258/0001-58

CAPITAL

R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: RUA AMERICO BRASILIENSE NÚMERO: 1757

BAIRRO: CHA STO ANTONIO COMPLEMENTO: 1765 CJ93/94

MUNICÍPIO: SAO PAULO CEP: 04715-003 UF: SP

OBJETO SOCIAL

REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

CICERO RAMIRO DE ASSIS FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 278.135.337-04, RG/RNE: 048795934 - RJ, RESIDENTE À RUA ANDRE

DE LEAO, 138, AP 304, VILA SOCORRO, SAO PAULO - SP, CEP 04762-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 8.000,00

 

JOAO FERREIRA SERPA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 260.279.847-91, RG/RNE: 063957401 - RJ, RESIDENTE À RUA ARLINDO

VEIGA DOS SANTOS, 25, AP 194 A, JD MARAJOARA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA

EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 7.000,00

 

SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 091.354.158-35, RG/RNE: 188431937 - SP, RESIDENTE À RUA AMERICO

BRASILIENSE, 1349, AP 94, CHAC.SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP 04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO GERENTE, ASSINANDO PELA

EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00
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ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 028.693/00-0     SESSÃO: 11/02/2000     

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA VSC SERVICE LTDA..

INCLUSÃO DE CNPJ 03.517.258/0001-58

NUM.DOC: 203.049/00-7     SESSÃO: 01/11/2000     

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO

COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO.

NUM.DOC: 083.029/03-5     SESSÃO: 05/05/2003     

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 01/04/2003.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE CICERO RAMIRO DE ASSIS FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

278.135.337-04, RG/RNE: 048795934 - RJ, RESIDENTE À RUA ANDRE DE LEAO, 138, AP 304, VILA SOCORRO, SAO PAULO - SP,

CEP 04762-030, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 11.500,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE JOAO FERREIRA SERPA FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 260.279.847-

91, RG/RNE: 063957401 - RJ, RESIDENTE À RUA ARLINDO VEIGA DOS SANTOS, 25, AP 194 A, JD MARAJOARA, SAO PAULO - SP,

CEP 04671-300, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 7.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RG/RNE: 188431937 - SP, RESIDENTE À AV D PEDRO I, 40, AP 61, OSASCO, SAO PAULO - SP, CEP 06083-000, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

8.500,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA SANTO AMARO, 1826, SALA 12, VILA OLIMPIA, SAO PAULO - SP, CEP 04506-

002.

NUM.DOC: 076.600/07-5     SESSÃO: 12/03/2007     

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 06/02/2007.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CICERO RAMIRO DE ASSIS FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF.,

CPF: 278.135.337-04, RG/RNE: 04879593 - RJ, RESIDENTE À RUA MOLIERE, 274, APTO 84, VILA SOFIA, SAO PAULO - SP, CEP

04671-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 11.500,00.

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF.,

CPF: 091.354.158-35, RG/RNE: 18.843.193-7 - SP, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 214, CIDADE ARISTON,

CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 8.500,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV CORONEL OTAVIANO DE FREITAS COSTA, 519, SALA 3, VELEIROS, SAO PAULO -

SP, CEP 04773-000.

NUM.DOC: 302.682/09-0     SESSÃO: 28/08/2009     

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 27/07/2009.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE CICERO RAMIRO DE ASSIS FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

278.135.337-04, RG/RNE: 04879593, RESIDENTE À RUA MOLIERE, 274, APTO 84, VILA SOFIA, SAO PAULO - SP, CEP 04671-090,

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE

$ 11.500,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RG/RNE: 188431937, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP,

CEP 06396-110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 19.999,00.

ADMITIDO SERGIO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 118.871.388-46, RG/RNE:
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207273339, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

1,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 239.262/10-4     SESSÃO: 06/07/2010     

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: , DATADA DE: 30/04/2010.

REMANESCENTE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 091.354.158-35,

RG/RNE: 188431937, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-

110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 19.999,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE SERGIO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

118.871.388-46, RG/RNE: 207273339, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP,

CEP 06396-110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 1,00.

ADMITIDO DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 037.289.478-06, RG/RNE:

15185953, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, AP.214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110,

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE

$ 1,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 346.518/10-6     SESSÃO: 22/09/2010     

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO

CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 406.597/10-8     SESSÃO: 11/11/2010     

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO

CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 462.205/10-1     SESSÃO: 28/12/2010     

ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF.,

CPF: 091.354.158-35, RG/RNE: 188431937, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, APTO. 94, CHAC. SANTO ANTONIO,

SAO PAULO - SP, CEP 04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE

PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 19.999,00.

REMANESCENTE DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 037.289.478-06,

RG/RNE: 15185953, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, AP.214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP

06396-110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 1,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 297.007/12-9     SESSÃO: 11/07/2012     

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, APTO. 94, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP

04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 299.999,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

037.289.478-06, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, AP.214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-

110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 1,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO

CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, REPARAÇÃO E

MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.
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NUM.DOC: 463.892/12-4     SESSÃO: 23/10/2012     

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE

TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, SUPORTE TÉCNICO,

MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

NUM.DOC: 120.171/14-4     SESSÃO: 31/03/2014     

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, APTO. 94, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP

04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 499.999,00.

REMANESCENTE DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 037.289.478-06,

RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, AP.214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

1,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITÓRIO.

NUM.DOC: 467.114/14-6     SESSÃO: 17/11/2014     

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CAMPOS SALES, 303, 5 ANDAR SALA, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06401-000.

NUM.DOC: 167.062/15-3     SESSÃO: 17/04/2015     

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, APTO. 94, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP

04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 500.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

037.289.478-06, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, AP.214, CIDADE ARISTON, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-

110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 1,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA RUA CAMPOS SALES, 303, 5 ANDAR SALA, CENTRO, BARUERI - SP, CEP 06401-000.

NUM.DOC: 429.029/15-9     SESSÃO: 24/09/2015     

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, APTO. 94, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP

04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 495.000,00.

ADMITIDO BRUNA SAMARY MOLINA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 402.233.658-74, RG/RNE:

36558297-9 - SP, RESIDENTE À AVENIDA JOSE LOURENCO, 143, CASA 05, JAGUARIBE, OSASCO - SP, CEP 06053-020, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

NUM.DOC: 547.229/16-1     SESSÃO: 21/12/2016     

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP 04715-003,

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE

$ 500.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE BRUNA SAMARY MOLINA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

402.233.658-74, RG/RNE: 36558297-9 - SP, RESIDENTE À AVENIDA JOSE LOURENCO, 143, CASA 05, JAGUARIBE, OSASCO - SP,

CEP 06053-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

5.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO., DATADA DE: 13/12/2016.

NUM.DOC: 313.132/17-3     SESSÃO: 06/07/2017     
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ADMITIDO JOSE VIRGOLINO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 525.814.628-68, RG/RNE: 6577650-1 -

SP, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, CIDADE ARISTON ESTE, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE, 183, AP 192 BL B, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP,

CEP 04710-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 495.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO., DATADA DE: 29/06/2017.

NUM.DOC: 134.656/18-0     SESSÃO: 15/03/2018     

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS

ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO., DATADA DE: 07/03/2018.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ADELINO CARDANA, 293, CONJUNTO 1012, CENTRO, BARUERI - SP, CEP

06401-147. , DATADA DE: 07/03/2018.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35216008777

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/01/2020

Ficha Cadastral Completa emitida para WILSON SILVA JUNIOR : 26956468875. Documento certificado por JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste

documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade

128522104, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 às 09:19:24.
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA
 

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS “EMPRESA”, “CAPITAL”, “ENDEREÇO”, “OBJETO SOCIAL” E

“TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA” REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO.

 

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

 

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR,

MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTE DOCUMENTO.

 

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

 

EMPRESA

DENOMINAÇÃO ATUAL:

MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

 

DENOMINAÇÕES ANTERIORES:

VSC SERVICE LTDA.

G.V.G. SERVICE DO BRASIL LTDA

TIPO: SOCIEDADE LIMITADA (E.P.P.)

NIRE MATRIZ DATA DA CONSTITUIÇÃO EMISSÃO

35216008777 23/11/1999 15/01/2020 09:20:17

INÍCIO DE ATIVIDADE CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

09/11/1999 03.517.258/0001-58

CAPITAL

R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)

ENDEREÇO

LOGRADOURO: AVENIDA ADELINO CARDANA NÚMERO: 293

BAIRRO: CENTRO COMPLEMENTO: CONJUNTO 1012

MUNICÍPIO: BARUERI CEP: 06401-147 UF: SP

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA

JOSE VIRGOLINO FILHO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 525.814.628-68, RG/RNE: 65776501 - SP, RESIDENTE À RUA

ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, CIDADE ARISTON ESTE, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA

EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00
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SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 091.354.158-35, RESIDENTE À RUA DOUTOR JOSE

AUREO BUSTAMANTE, 183, AP 192 BL B, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP, CEP 04710-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR,

ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 495.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 429.029/15-9     SESSÃO: 24/09/2015     

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, APTO. 94, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP

04715-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 495.000,00.

ADMITIDO BRUNA SAMARY MOLINA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 402.233.658-74, RG/RNE:

36558297-9 - SP, RESIDENTE À AVENIDA JOSE LOURENCO, 143, CASA 05, JAGUARIBE, OSASCO - SP, CEP 06053-020, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

CORREÇÃO DE CNPJ 03.517.258/0001-58

NUM.DOC: 547.229/16-1     SESSÃO: 21/12/2016     

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA AMERICO BRASILIENSE, 1349, CHAC. SANTO ANTONIO, SAO PAULO - SP, CEP 04715-003,

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE

$ 500.000,00.

RETIRA-SE DA SOCIEDADE BRUNA SAMARY MOLINA VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

402.233.658-74, RG/RNE: 36558297-9 - SP, RESIDENTE À AVENIDA JOSE LOURENCO, 143, CASA 05, JAGUARIBE, OSASCO - SP,

CEP 06053-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $

5.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO., DATADA DE: 13/12/2016.

NUM.DOC: 313.132/17-3     SESSÃO: 06/07/2017     

ADMITIDO JOSE VIRGOLINO FILHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 525.814.628-68, RG/RNE: 6577650-1 -

SP, RESIDENTE À RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE, 150, CIDADE ARISTON ESTE, CARAPICUIBA - SP, CEP 06396-110, NA

SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SANDRO APARECIDO VIRGOLINO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

091.354.158-35, RESIDENTE À RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE, 183, AP 192 BL B, SANTO AMARO, SAO PAULO - SP,

CEP 04710-090, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 495.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COMÉRCIO VAREJISTA

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO., DATADA DE: 29/06/2017.

NUM.DOC: 134.656/18-0     SESSÃO: 15/03/2018     

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS

ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO., DATADA DE: 07/03/2018.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ADELINO CARDANA, 293, CONJUNTO 1012, CENTRO, BARUERI - SP, CEP

06401-147. , DATADA DE: 07/03/2018.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35216008777

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/01/2020

Ficha Cadastral Simplificada emitida para WILSON SILVA JUNIOR : 26956468875. Documento certificado por JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste

documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade

128522203, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 às 09:20:17.
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.517.258

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 29427270

Data e hora da emissão 30/04/2021 12:37:53 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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CNPJ / IE: 03.517.258/0001-58

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

20120017414-10

02/12/2020 10:03:52

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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 30/04/2021  0007912181 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   8556778  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 29/04/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 MAXVIDEO   COMERCIO   E   SERVICOS   EIRELI  ,   CNPJ:   03.517.258/0001-58,   conforme   indicação 
 constante do pedido de certidão.*************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 30 de abril de 2021. 

                0007912181 
 PEDIDO N°:  
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.517.258/0001-58

Certidão nº: 7524693/2021

Expedição: 01/03/2021, às 11:42:43

Validade: 27/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.517.258/0001-58, NÃO CONSTA do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DO FORNECEDOR - CRC - Lei 8.666/93

N° DO
CADASTRO:

93632 SITUAÇÃO: Ativo VALIDADE: 03/05/2022

LEGISLAÇÃO

Este cadastro é regido pela Lei 8.666/1993 e Decreto nº 47.524/2018. Demais exigências elencadas no processo de contratação, não contempladas neste
cadastro, ou documentos com vigência expirada deverão ser apresentados no ato da licitação/contratação.

IDENTIFICAÇÃO

Inscrito no
CAFIMP

Não Inscrito no CADIN Não

CNPJ 03.517.258/0001-58 Data de Abertura 23/11/1999

Nome
Empresarial

MAXVIDEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Nome
Fantasia

MAXVIDEO DIGITAL SYSTEMS

Natureza
Jurídica

Sociedade Empresária Limitada Porte da Empresa Pequeno

Contatos

Telefone(s) do Fornecedor

Tipo de Telefone Telefone

Principal (11)4326-4031

Empresa (11)4386-4031

Página de
Internet

www.maxvideosys.com.br

E-mail
Principal

sandro@maxvideosys.com.br

Representante(s) Legal(is)

CPF Nome Tipo de Assinatura

091.354.158-
35

SANDRO APARECIDO VIRGOLINO Isoladamente

ENDEREÇO

RUA R ADELINO CARDANA, 293, CONJ 1012, Centro, BARUERI, SP, CEP: 06.401-147

CONTRATO SOCIAL

Objetivo
Social

47.52-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO 47.53-9-00 - COMÉRCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 95.12-6-00 - REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 59.12-0-99 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS
E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 95.11-8-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 62.09-1-00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 77.33-1-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS 62.03-1-00 -
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS 71.12-0-00 - SERVIÇOS DE
ENGENHARIA 62.04-0-00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 61.10-8-03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA -
SCM 61.10-8-99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 63.99-2-00 - OUTRAS
ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 59.11-1-99 - ATIVIDADES DE
PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 78.30-2-00 -
FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS 80.20-0-01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE
SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 60.21-7-00 -
ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA 62.01-5-01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 33.21-0-
00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 33.29-5-99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 43.22-3-02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 03/05/2021 às 14:02:08 Versão 1.0
Página 1 de 3
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DOMICÍLIOS 33.13-9-99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE 82.19-9-99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 71.19-7-03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
74.90-1-04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
52.50-8-01 - COMISSARIA DE DESPACHOS 59.20-1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 74.20-0-04 -
FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS 95.21-5-00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO
PESSOAL E DOMÉSTICO 61.90-6-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 60.10-1-
00 - ATIVIDADES DE RÁDIO

LINHA(S) DE FORNECIMENTO

A Linha de Fornecimento não substitui os atestados de capacidade técnica que devem ser apresentados quando solicitados no processo licitatório.

Código Descrição

5711 EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS, COMPONENTES, ACESSORIOS E PERIFERICOS PARA INFORMATICA

DOCUMENTAÇÃO

Credenciamento do Representante Validade Situação

CPF do representante do fornecedor - Aceito

Identidade do representante do fornecedor - Aceito

Procuração para credenciamento do representante do fornecedor - Aceito

Habilitação Jurídica Validade Situação

Comprovação da condição de pequena empresa (microempresa ou empresa de pequeno porte) - Aceito

Contrato Social e sua última alteração registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

- Aceito

Declaração de menores e fato superveniente - Aceito

Regularidade Fiscal Básica Validade Situação

Certificado de Regularidade de Situação - CRS (FGTS) 18/05/2021 Vigente

Inscrição no CNPJ - Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Estadual (ICMS), do respectivo Estado onde está instalada a
pessoa jurídica

30/05/2021 Vigente

Regularidade Fiscal Complementar e Trabalhista Validade Situação

Certidão de Débitos Tributários - CDT (SEF-MG) 18/07/2021 Vigente

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - (CNDT) 27/08/2021 Vigente

Prova de Inscrição no Cadastro Estadual de Contribuintes, do respectivo Estado onde está
instalada a pessoa jurídica

- Aceito

Prova de quitação com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional-Dívida Ativa)

16/05/2021 Vigente

Qualificação Econômico-Financeira Validade Situação

Certidão Negativa de Falência, Insolvência Civil ou Recuperação Judicial da Empresa, expedida
pelo Distribuidor da sede da empresa

30/05/2021 Vigente

Balanço Patrimonial e Demonst. Contábeis registrado na Junta Comercial ou estabelecimento
competente, na forma da lei

30/04/2019 Vencido

BALANÇO PATRIMONIAL

Ano de 2017 Índice:

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 03/05/2021 às 14:02:08 Versão 1.0
Página 2 de 3
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Referência

Liquidez Geral 2.62 Liquidez Corrente 2.62 Solvência Geral 2.81

DADOS DA UNIDADE CADASTRADORA

Sigla
CAGEF/SEPLA
G

Nome CADASTRO DE FORNECEDORES/SCSCLP

Endereço RODOVIA PAPA JOAO PAULO II, 4001

Telefone 3916-9755

A aceitação deste certificado está condicionada à verificação de sua autencidade no sítio www.compras.mg.gov.br

Código de verificação: 663423871

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web Emitido em: 03/05/2021 às 14:02:08 Versão 1.0
Página 3 de 3
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35216008777

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

23/11/1999

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

09/11/1999

PRAZO DE DURAÇÃO 

PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL 

MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA

(E.P.P.)

C.N.P.J. 

03.517.258/0001-58

ENDEREÇO 

AVENIDA ADELINO CARDANA

NÚMERO 

293

COMPLEMENTO 

CONJUNTO 1012

BAIRRO 

CENTRO

MUNICÍPIO 

BARUERI

UF 

SP

CEP 

06401-147

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

500.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO

NOME 

JOSE VIRGOLINO FILHO

ENDEREÇO 

RUA ANTONIA GOZZI VALVERDE

NÚMERO 

150

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

CIDADE ARISTON ESTE

MUNICÍPIO 

CARAPICUIBA

UF 

SP

CEP 

06396-110

RG 

65776501

CPF 

525.814.628-68

CARGO 

SÓCIO

QUANTIDADE COTAS 

5.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

SANDRO APARECIDO VIRGOLINO

ENDEREÇO 

RUA DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE

NÚMERO 

183

COMPLEMENTO 

AP 192 BL B

BAIRRO 

SANTO AMARO

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

04710-090

CPF 

091.354.158-35

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

495.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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DATA 

15/03/2018

NÚMERO 

134.656/18-0

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS

ELÉTRICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO., DATADA DE: 07/03/2018.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ADELINO CARDANA, 293, CONJUNTO 1012, CENTRO, BARUERI - SP, CEP

06401-147. , DATADA DE: 07/03/2018.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35216008777

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14/01/2020

Certidão Simplificada emitida para WILSON SILVA JUNIOR : 26956468875. Documento certificado por GISELA

SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade

deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade

128522232, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020 às 09:20:40.

Página 2 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Proposta item 01 doc habilitação 04 (0898491)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 766



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 03.517.258/0001-58
Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA ADELINO CARDANA, 293 - CONJ 1012 - CENTRO - Barueri / São Paulo

Emitido em: 28/05/2021 10:35 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.517.258/0001-58 DUNS®: 907222129
Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: MAXVIDEO DIGITAL SYSTEMS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/02/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 206364497117 Inscrição Municipal: 5730894
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/11/1999
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
CNAE Secundário 1: 3313-9/99 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS
CNAE Secundário 2: 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 3329-5/99 - INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO
CNAE Secundário 4: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 5: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 6: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 8: 5250-8/01 - COMISSARIA DE DESPACHOS
CNAE Secundário 9: 5911-1/99 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE
CNAE Secundário 10: 5912-0/99 - ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE
CNAE Secundário 11: 5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE
CNAE Secundário 12: 6010-1/00 - ATIVIDADES DE RÁDIO
CNAE Secundário 13: 6021-7/00 - ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
CNAE Secundário 14: 6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
CNAE Secundário 15: 6110-8/99 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR FIO NÃO
CNAE Secundário 16: 6190-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO
CNAE Secundário 17: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 18: 6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS
CNAE Secundário 19: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 20: 6209-1/00 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS

Emitido em: 28/05/2021 10:35 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 21: 6399-2/00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CNAE Secundário 22: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 23: 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À
CNAE Secundário 24: 7420-0/04 - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
CNAE Secundário 25: 7490-1/04 - ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE
CNAE Secundário 26: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 27: 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
CNAE Secundário 28: 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE
CNAE Secundário 29: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 30: 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 31: 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS
CNAE Secundário 32: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 33: 9512-6/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 34: 9521-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Dados para Contato
CEP: 06.401-147
Endereço: RUA ADELINO CARDANA, 293 - CONJ 1012 - CENTRO
Município / UF: Barueri / São Paulo
Telefone: (11) 43264025 Telefone: (11) 94364439
E-mail: SANDRO@MAXVIDEOSYS.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
091.354.158-35CPF:

Nome: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO
Carteira de Identidade: 188431937 Órgão Expedidor: SSP-SP
Data de Expedição: 16/04/1999 Data de Nascimento: 11/04/1970
E-mail: sandro@maxvideosys.com.br

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 300.719.078-90 Participação Societária: 100,00%
Nome: SONIA VIRGOLINO
Carteira de Identidade: 34.129.690-9 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 16/04/2014 Data de Nascimento: 22/07/1981
Filiação Materna: DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 06.396-110
Endereço: OUTROS DAS CONCHAS, 214 - CIDADE ARISTON ESTE
Município / UF: Carapicuiba / São Paulo
Telefone: (11) 47815740
E-mail: sandro@maxvideosys.com.br

Emitido em: 28/05/2021 10:35 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32

Proposta item 01 doc habilitação pesquisa pregoeiro (0898492)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 769



Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 091.354.158-35
Nome: SANDRO APARECIDO VIRGOLINO
Carteira de Identidade: 188431937 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 16/04/1999 Data de Nascimento: 11/04/1970
Filiação Materna: DESOLINA BERTONHA VIRGOLINO
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 04.689-160
Endereço: RUA QUARARIBEIA, 200 - APTO 68 COND ESMERA - VILA ISA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 94999592
E-mail: sandro@maxvideosys.com.br

Linhas Fornecimento

Materiais
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES  E  ITENSCORRELATOS
7010 - COMPUTADORES
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
Serviços
1970 - Instalação / Montagem / Manutenção - Equipamentos Elétricos
2178 - Instalação e Montagem para Equipamentos de Processamento  deDados
2267 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
15792 - Instalação / Manutenção - Equipamento Eletroeletrônico
20265 - Instalação / Manutenção - Equipamentos Industriais

Emitido em: 28/05/2021 10:35 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 03.517.258/0001-58 DUNS®: 907222129
Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: MAXVIDEO DIGITAL SYSTEMS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/02/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/10/2021
FGTS 16/08/2021
Trabalhista Validade: 21/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/05/2021
Receita Municipal Validade: 29/05/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/05/2021 10:29 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/05/2021 10:37:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

CNPJ: 03.517.258/0001-58 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.517.258/0001-58

Certidão nº: 16863173/2021

Expedição: 28/05/2021, às 13:25:10

Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.517.258/0001-58, NÃO CONSTA do

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certidão Número:

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

Local do Imóvel:

Cep:

Liberação:

Validade:

0000239422-2021

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito 
passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período 
contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições 
em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do 
Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de 
Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes 
sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: REGULAR. . 

065.105.0122-8

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

R TOGO                                   , 3    ,                     ,                          - CEP: 02124-050

02124-050

01/03/2021

30/05/2021

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de autenticidade: B34A1F08

Certidão emitida às 12:22:59 horas do dia 01/03/2021 (hora e data de Brasília)

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 
51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Proposta ITEM 02 DOC HABILITAÇÃO (0898494)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 783



Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. Constam Créditos Tributários com a exigibilidade suspensa em razão de parcelamento em vigor nos 
termos do artigo 151, da lei 5.172 de 25/10/1966, Código Tributário Nacional (CTN).***

0395173 - 2021

CCM 3.777.400-0- Inicio atv :17/03/2008 (R TOGO, 00003 - CEP: 02124-050 )

09.475.334/

EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO DIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

14/04/2021

13/07/2021

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: D8F62C09

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 12:54:52 horas do dia 20/04/2021 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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Rua Togo n° 3 – Jd. Japão, São Paulo/SP, CEP: 02124-050   CNPJ: 09.475.334/0001-96 

 

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
ANEXO II 

Pregão Eletrônico nº 05/2021 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

Dados da Empresa: 
Razão social: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
CNPJ: 09.475.334/0001-96 
Endereço: Rua Togo, n° 03 – Jardim Japão – São Paulo – SP  
CEP 02124050 
Telefone: (11) 2631-4473 / 94928-1000 
E-mail: contato@educalibras.com.br / veronica@educalibras.com.br  
Site: https://www.educalibras.com.br/ 
 
Dados do Representante da Empresa:  
Nome: Andrey Lemes da Cruz  
Cargo: Sócio / Diretor 
Nacionalidade: Brasileiro 
Estado civil: casado 
Profissão: Empresário 
Endereço: Rua Bararati, 79 – Vila Medeiros – São Paulo - SP 
CEP: 02218-020 
Fone : 11 98668-9194 
E-mail : andrey@educalibras.com.br  
Cart. de Identidade: 30.164.264-3 
Órgão Expedidor: SSP/SP 
CPF: 322.808.058-71 
 
Dados Bancários da Empresa: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA: 6801-2 
CONTA CORRENTE: 6174-3 
 
 

São Paulo, 28 de Maio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrey Lemes da Cruz – Sócio-Diretor – CPF: 322.808.058-71 / RG: 30.164.264-3 
Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
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ATESTADO DE CAPACIDADE 

 

 

A SP Leituras-  Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura , inscrita no CNPJ 12.480.948/0001-

70 estabelecida na  Rua Faustolo, 576, Água Branca -  CEP 05041-000, São Paulo/SP , atesta 

para os devidos fins que a Empresa Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de 

Libras Ltda  EPP, inscrita no CNPJ 09.475.334/0001-96 estabelecida na Rua Togo, 3, Jardim 

Japão CEP 02124-050, São Paulo/SP, nos prestou satisfatoriamente o serviço de legendagem 

para vídeos conforme relatório abaixo: 

 

Descrição do Serviço Período Tempo Total de Vídeo 

Serviço de inclusão de recurso 
de acessibilidade no formato: 
Legenda para 06 vídeos com 
duração de 4 minutos. 

 
Agosto/2020 

 
24 minutos 

Serviço de inclusão de recurso 
de acessibilidade no formato: 
Legenda para 06 vídeos com 
duração de 30 segundos. 

 
Setembro/2020 

 
3 minutos 

Total Geral  27 minutos 

 

São Paulo, 11 de Maio de 2021 

 

      

______________________________________________ 

SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura  

                                                                      Pierre André Ruprecht  

                                                                      Diretor Executivo  
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ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO N°  097/07

Local de entrega: BIBLIOTECA DE SÃO PAULO E BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS

Endereço: AV..CRUZEIRO DO SUL, 2630 / AV. QUEIROZ FILHO, 1205 – VILA HAMBURGUESA – SÃO PAULO

Fornecedor: EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA

Endereço: R TOGO, 03 - JARDIM JAPAO CNPJ: 09.475.334/0001-96

CEP: 02124-050 Cidade: SÃO PAULO ISENTO

Estado: SP Telefone(s): 2631-4473 – Tatiana

Pedimos fornecer, nas condições indicadas, as mercadorias / serviços abaixo discriminadas:

Item Quant. Unidade Discriminação Preço unitário TOTAL

1 6 Serviço                120,00                               720,00 

TOTAL DOS PRODUTOS                          720,00 

FRETE / SEDEX

DESCONTO

TOTAL DO PEDIDO                          720,00 

Condições de pgto.: BOLETO 15 DIAS

Prazo de entrega: 05 DIAS UTEIS PARA CADA VÍDEO

Observação:

Obrigações Gerais

28/7/2020

         Maria Tereza Kapp  

         Coordenadora de Compras

Endereço de faturamento: Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo - SP, 05041-000 CNPJ: 12.480.948/0001-70

Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 4.129.193-2 Telefone: (11) 4550-3717

Inscrição 
Estadual:

Inscrição 
Municipal:  

Serviço de inclusão de recurso de acessilidade no 
formato:                                                                       
Legenda para vídeo com duração de até 4 minutos cada em 
06 vídeos referente ao programa permanente Lê no Ninho.   
- Previsão de exibição: agosto 2020                                       
- Prazo de execução:                                                             
05 dias úteis para cada vídeo.

                                                                                                                                                                                                                                                  
1. O Prestador do Serviço leu e concorda com as informações indicadas neste formulário.                                                                                                   
2. Deverão ser indicadas neste instrumento a responsabilidade pelas despesas decorrentes de transporte.                                                                        
3. O Prestador do Serviço é o responsável pela realização dos serviços ora contratados.                                                                                                   
4. Reservamos o direito de tornar sem efeito este pedido caso as mercadorias venham em desacordo ou depois do prazo estipulado para entrega, 
mencionar nas notas fiscais o número desta ordem de compra/serviço.                                                                                                        
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 TERMO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

I – Dados do Tomador 

Razão Social: SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
Endereço: RUA FAUSTOLO, 576 – ÁGUA BRANCA – SÃO PAULO/SP – CEP 05041-000 Telefone: (11) 4550-3717
CNPJ 12.480.948/0001-70 I.E: ISENTOCCM: 
Contato: Tereza                                         e-mail: tereza@spleituras.org

II – Dados Cadastrais do Contratado / Locador 
Razão Social: EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA Nome fantasia:  
Endereço: R TOGO, 03 Complemento:
Bairro: Jardim Japão  Cidade: São Paulo Estado: SP CEP:  02124-050
Fone: 2631-4473 e-mail: ta2ana@educalibras.com.br 
CNPJ :09.475.334/0001-96 CCM:        

III - Dados Bancários 
Nome do banco:                                           Nº da agência: 
Nome da agência:
Nº da conta corrente da empresa (somente conta corrente):  

IV – Dados do Pedido de Compras
Item do orçamento Ordem de Serviço nº 097/07
Centro de Custo: BSP-BVL

V – Descrição detalhada do Serviço / Locação 
Serviço de inclusão de recurso de acessilidade no formato: Legenda para vídeo com duração de até 4 minutos cada em 06 
vídeos referente ao programa permanente Lê no Ninho.   

VI – Prazo de Execução
Data de início: 28/07/2020  Data de término / Entrega: 05 DIAS PARA CADA VÍDEO

VII –Valor / Condição de Pagamento
Valor/Preço: R$ 720,00  
Condição de pagamento (prazo, quan2dade de parcelas, etc): BOLETO 15 DIAS

VIII – Jus2fica2va para a contratação desta empresa
A EMPRESA CONTRATADA APRESENTOU O MENOR PREÇO, ATENDENDO O REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DA ORGANIZAÇÃO.

IX - Obrigações Gerais
1. O Prestador do Serviço se responsabiliza por todas as informações indicadas neste Termo de Contratação (Termo), bem como por todas as despesas
fiscais, tributárias e de transporte, alimentação e estadia decorrentes do serviço objeto deste Termo.
2. O Preço / Valor desta contratação deverá ser expresso em valor bruto e o Prestador do Serviço se responsabilizará por quaisquer tributos incidentes,
sendo reHdos na fonte quando a legislação assim determinar.
3. O Prestador do Serviço é o responsável pela realização dos serviços aqui contratados, bem como por manter seus funcionários treinados, uniformizados,
equipados com seus próprios EPI’s, e ainda pelo integral cumprimento de todas as regras de segurança. 
4. O Prestador do Serviço é responsável pelos danos pessoais e/ou materiais que causar direta ou indiretamente ao Tomador ou a terceiros por dolo ou
culpa, assegurando ao Tomador o direito de ressarcir-se de prejuízos por meio de desconto na contraprestação do Prestador, bem como de uHlizar-se de
outras medidas legais cabíveis.
5. O Prestador do Serviço é responsável pelos bens de sua propriedade uHlizados na execução do objeto deste Termo, isentando o tomador de quaisquer
ônus decorrentes de falha, quebra, dano, roubo ou furto.
6. O Prestador do Serviço deverá apresentar ao Tomador do Serviço todos os documentos necessários que comprovem a regularidade de consHtuição da
empresa, sob pena de suspensão do(s) pagamento(s) aqui previsto(s).
7. Nenhum vínculo trabalhista se estabelecerá, em hipótese alguma, entre o Tomador e o representante legal e/ou empregado do Prestador do Serviço.
8. O Prestador do Serviço é o responsável pela atuação de seus empregados, quando da realização dos serviços, cabendo-lhe a supervisão, fiscalização,
direção técnica e administraHva dos mesmos.
9. Durante o período de vigência deste Termo e após a sua eventual rescisão, o Prestador do Serviço obriga-se a manter em estrita confidencialidade todas e
quaisquer informações que venha a obter em razão deste Termo.
10. O início da vigência deste Termo está condicionado ao envio da Ordem de Serviço pelo departamento de compras da sP Leituras e encerra-se com o
cumprimento de todos os serviços aqui previstos.
11. O foro eleito é o da capital de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a ser.

São Paulo, 28 de julho de 2020.

____________________________________ ______________________________________________
SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura
Nome: Genésio Manoel e Silva
Cargo: Gerente de Programação e Produção
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Instruções para preenchimento

A contratação de serviço de pessoa jurídica deverá ser precedida de comprovação de regularidade de consHtuição da empresa,
devendo ser apresentados em formato digital no ato da primeira contratação os seguintes documentos: 

I. Contrato social ou estatuto registrado, ou registro comercial se empresa individual; 
II. Comprovante bancário em nome da empresa (cópia de cheque ou extrato bancário). 

O formulário deverá ser preenchido no ato da contratação, portanto, antes da execução do serviço ou locação, mesmo que no
passado,  a empresa  já tenha prestado serviço na SP Leituras.  Tais  exigências  são fundamentais  para que a SP Leituras tenha
segurança em relação às informações que lhe são fornecidas e para que o pagamento seja efetuado corretamente.

I – Dados do Tomador
Deve estar preenchido com os dados atualizados da SP Leituras onde serão adicionados o nome e e-mail de quem fez a mediação
da contratação com o prestador de serviço / locador.

II – Dados cadastrais do Contratado
Deve  ser  preenchido  em  sua  totalidade,  mesmo  que  o  contratado  /  locador  já  tenha  sido  cadastrado  pela  SP  Leituras
anteriormente.

III – Dados Bancários
Caso a cobrança seja feita por meio de boleto bancário, não há necessidade de preenchimento destes dados nem a apresentação
de comprovante bancário em nome da empresa. Para depósito em conta, devem ser fornecidos apenas dados bancários de conta
corrente da empresa, não sendo possível o pagamento em conta poupança ou qualquer outra. 

IV – Dados do Pedido de Compras
Este campo deverá ser preenchido com o item do orçamento e os correspondentes centro de custo, classe de valor e item contábil.

V – Descrição detalhada do serviço / locação
Este campo deverá ser preenchido com a descrição (escopo) pormenorizada do serviço / locação juntando, caso necessário, anexo
com maiores informações sobre a extensão do objeto deste Termo.

VI – Prazo de execução 
Devem ser preenchidas a data de início e a data de termino/entrega do serviço / locação, as quais nortearão o departamento
financeiro para a liberação dos pagamentos.

VII – Valor / Condição de pagamento
Este campo deverá  conter  o preço ou  valor  bruto acordado (não serão aceitos  valores  líquidos)  e  a condição de pagamento
indicando se será em parcela única e, se parcelado, deverá informar a quanHdade de parcelas e respecHvos vencimentos.

VIII – Jus2fica2va para a contratação desta empresa / locador
Este campo deverá ser preenchido com a jusHficaHva pela opção de escolha desta empresa/ locador em questão e não por outra
opção qualquer. Caso o campo não seja suficiente, podem ser anexados complementos ou outros documentos necessários.

IX – Obrigações Gerais
Este quadro não é passível de alteração e garante que as partes tomem ciência de responsabilidades adicionais às detalhadas nos
demais campos do Termo.
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ORDEM DE COMPRA / SERVIÇO N°  099/07

Local de entrega: BIBLIOTECA DE SÃO PAULO / BIBLIOTECA PARQUE VILLA-LOBOS

Endereço: 

Fornecedor: EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA

Endereço: R TOGO, 03 - JARDIM JAPAO CNPJ: 09.475.334/0001-96

CEP: 02124-050 Cidade: SÃO PAULO ISENTO

Estado: SP Telefone(s): 2631-4473 – Tatiana

Pedimos fornecer, nas condições indicadas, as mercadorias / serviços abaixo discriminadas:

Item Quant. Unidade Discriminação Preço unitário TOTAL

1 6 Serviço                120,00                               720,00 

TOTAL DOS PRODUTOS                          720,00 

FRETE / SEDEX

DESCONTO

TOTAL DO PEDIDO                          720,00 

Condições de pgto.: BOLETO 15 DIAS

Prazo de entrega: 05 DIAS UTEIS PARA CADA VÍDEO

Observação:

Obrigações Gerais

31/7/2020

         Maria Tereza Kapp  

         Coordenadora de Compras

Endereço de faturamento: Rua Faustolo, 576, Água Branca, São Paulo - SP, 05041-000 CNPJ: 12.480.948/0001-70

Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 4.129.193-2 Telefone: (11) 4550-3717

Inscrição 
Estadual:

Inscrição 
Municipal:  

Serviço para inclusão de recurso de acessibilidade no 
formato legendagem descritiva em 06 vídeos com 
duração de até 30 segundos referente ao programa 
permanente Lê no Ninho.                                           
Previsão de exibição: agosto 2020                                        
Prazo de execução: 05 dias úteis para cada vídeo.

                                                                                                                                                                                                                                                  
1. O Prestador do Serviço leu e concorda com as informações indicadas neste formulário.                                                                                                   
2. Deverão ser indicadas neste instrumento a responsabilidade pelas despesas decorrentes de transporte.                                                                        
3. O Prestador do Serviço é o responsável pela realização dos serviços ora contratados.                                                                                                   
4. Reservamos o direito de tornar sem efeito este pedido caso as mercadorias venham em desacordo ou depois do prazo estipulado para entrega, 
mencionar nas notas fiscais o número desta ordem de compra/serviço.                                                                                                        
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TERMO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

I – Dados do Tomador 

Razão Social: SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
Endereço: RUA FAUSTOLO, 576 – ÁGUA BRANCA – SÃO PAULO/SP – CEP 05041-000 Telefone: (11) 4550-3717
CNPJ 12.480.948/0001-70 I.E: ISENTOCCM: 
Contato: Tereza                                         e-mail: tereza@spleituras.org

II – Dados Cadastrais do Contratado / Locador 

Razão Social: EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO IDIOMA DE LIBRAS LTDANome fantasia:  

Endereço: R TOGO, 03 Complemento:

Bairro: JARDIM JAPAO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP CEP:  02124-050
Fone: 2631-4473 e-mail: ta&ana@educalibras.com.br 

CNPJ: 09.475.334/0001-96 CCM:        
III - Dados Bancários 

Nome do banco:                                           Nº da agência: 
Nome da agência:
Nº da conta corrente da empresa (somente conta corrente):  

IV – Dados do Pedido de Compras
Item do orçamento Ordem de Serviço nº 099/07
Centro de Custo: BSP-BVL

V – Descrição detalhada do Serviço / Locação 
Serviço para inclusão de recurso de acessibilidade no formato legendagem descritiva em 06 vídeos com duração de até 
30 segundos referente ao programa permanente Lê no Ninho.   

VI – Prazo de Execução
Data de início: 03/08  Data de término / Entrega: 05 DIAS ÚTEIS PARA CADA VÍDEO

VII –Valor / Condição de Pagamento
Valor/Preço: R$ 720,00  
Condição de pagamento (prazo, quan&dade de parcelas, etc): BOLETO 15 DIAS

VIII – Jus&fica&va para a contratação desta empresa
A EMPRESA CONTRATADA APRESENTOU O MENOR PREÇO, ATENDENDO O REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DA ORGANIZAÇÃO.

IX - Obrigações Gerais
1. O Prestador do Serviço se responsabiliza por todas as informações indicadas neste Termo de Contratação (Termo), bem como por todas as despesas
fiscais, tributárias e de transporte, alimentação e estadia decorrentes do serviço objeto deste Termo.
2. O Preço / Valor desta contratação deverá ser expresso em valor bruto e o Prestador do Serviço se responsabilizará por quaisquer tributos incidentes,
sendo reGdos na fonte quando a legislação assim determinar.
3. O Prestador do Serviço é o responsável pela realização dos serviços aqui contratados, bem como por manter seus funcionários treinados, uniformizados,
equipados com seus próprios EPI’s, e ainda pelo integral cumprimento de todas as regras de segurança. 
4. O Prestador do Serviço é responsável pelos danos pessoais e/ou materiais que causar direta ou indiretamente ao Tomador ou a terceiros por dolo ou
culpa, assegurando ao Tomador o direito de ressarcir-se de prejuízos por meio de desconto na contraprestação do Prestador, bem como de uGlizar-se de
outras medidas legais cabíveis.
5. O Prestador do Serviço é responsável pelos bens de sua propriedade uGlizados na execução do objeto deste Termo, isentando o tomador de quaisquer
ônus decorrentes de falha, quebra, dano, roubo ou furto.
6. O Prestador do Serviço deverá apresentar ao Tomador do Serviço todos os documentos necessários que comprovem a regularidade de consGtuição da
empresa, sob pena de suspensão do(s) pagamento(s) aqui previsto(s).
7. Nenhum vínculo trabalhista se estabelecerá, em hipótese alguma, entre o Tomador e o representante legal e/ou empregado do Prestador do Serviço.
8. O Prestador do Serviço é o responsável pela atuação de seus empregados, quando da realização dos serviços, cabendo-lhe a supervisão, fiscalização,
direção técnica e administraGva dos mesmos.
9. Durante o período de vigência deste Termo e após a sua eventual rescisão, o Prestador do Serviço obriga-se a manter em estrita confidencialidade todas e
quaisquer informações que venha a obter em razão deste Termo.
10. O início da vigência deste Termo está condicionado ao envio da Ordem de Serviço pelo departamento de compras da sP Leituras e encerra-se com o
cumprimento de todos os serviços aqui previstos.
11. O foro eleito é o da capital de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou venha a ser.

São Paulo,  31 de julho de 2020.

____________________________________ ______________________________________________
SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura
Nome: Genésio Manoel e Silva
Cargo: Gerente de Programação e Produção
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Instruções para preenchimento

A contratação de serviço de pessoa jurídica deverá ser precedida de comprovação de regularidade de consGtuição da empresa,
devendo ser apresentados em formato digital no ato da primeira contratação os seguintes documentos: 

I. Contrato social ou estatuto registrado, ou registro comercial se empresa individual; 
II. Comprovante bancário em nome da empresa (cópia de cheque ou extrato bancário). 

O formulário deverá ser preenchido no ato da contratação, portanto, antes da execução do serviço ou locação, mesmo que no
passado,  a empresa  já tenha prestado serviço na SP Leituras.  Tais  exigências  são fundamentais  para que a SP Leituras tenha
segurança em relação às informações que lhe são fornecidas e para que o pagamento seja efetuado corretamente.

I – Dados do Tomador
Deve estar preenchido com os dados atualizados da SP Leituras onde serão adicionados o nome e e-mail de quem fez a mediação
da contratação com o prestador de serviço / locador.

II – Dados cadastrais do Contratado
Deve  ser  preenchido  em  sua  totalidade,  mesmo  que  o  contratado  /  locador  já  tenha  sido  cadastrado  pela  SP  Leituras
anteriormente.

III – Dados Bancários
Caso a cobrança seja feita por meio de boleto bancário, não há necessidade de preenchimento destes dados nem a apresentação
de comprovante bancário em nome da empresa. Para depósito em conta, devem ser fornecidos apenas dados bancários de conta
corrente da empresa, não sendo possível o pagamento em conta poupança ou qualquer outra. 

IV – Dados do Pedido de Compras
Este campo deverá ser preenchido com o item do orçamento e os correspondentes centro de custo, classe de valor e item contábil.

V – Descrição detalhada do serviço / locação
Este campo deverá ser preenchido com a descrição (escopo) pormenorizada do serviço / locação juntando, caso necessário, anexo
com maiores informações sobre a extensão do objeto deste Termo.

VI – Prazo de execução 
Devem ser preenchidas a data de início e a data de termino/entrega do serviço / locação, as quais nortearão o departamento
financeiro para a liberação dos pagamentos.

VII – Valor / Condição de pagamento
Este campo deverá  conter  o preço ou  valor  bruto acordado (não serão aceitos  valores  líquidos)  e  a condição de pagamento
indicando se será em parcela única e, se parcelado, deverá informar a quanGdade de parcelas e respecGvos vencimentos.

VIII – Jus&fica&va para a contratação desta empresa / locador
Este campo deverá ser preenchido com a jusGficaGva pela opção de escolha desta empresa/ locador em questão e não por outra
opção qualquer. Caso o campo não seja suficiente, podem ser anexados complementos ou outros documentos necessários.

IX – Obrigações Gerais
Este quadro não é passível de alteração e garante que as partes tomem ciência de responsabilidades adicionais às detalhadas nos
demais campos do Termo.
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Rua Joaquim Antunes, 727, conjunto 65 • Pinheiros - São Paulo - SP • 05415-012 • (11) 3641-3146 

espiralinterativa.com • contato@espiralinterativa.com 

 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

A ESPIRAL INTERATIVA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME, inscrita no CNPJ sob n. 

10.564.396/0001-53, com sede na Rua Joaquim Antunes, 727 Conj. 65, Pinheiros na Cidade de 

São Paulo, atesta para os devidos fins que a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. ME, inscrita no CNPJ/MF n. 

09.475.334/0001-96, com sede na Rua Togo, 03, Vila Maria na Cidade de São Paulo, nos 

prestou satisfatoriamente o serviço de Tradução e Interpretação de Libras para vídeo aulas 

totalizando o total de 1.200 minutos no período de 06 de março de 2018 a 05 de agosto de 2019. 

 

 

São Paulo, 06 de agosto de 2019. 

 

 

                                  _______________________________   
ESPIRAL INTERATIVA COMUNICAÇÃO LTDA. – ME 

CNPJ 10.564.396/0001-53 

Fone: 11 3641-3146  
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 29/04/2021  0007893436 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   8539077  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 28/04/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 EDUCALIBRAS   TREINAMENTO   E   DESENVOLVIMENTO   DE   LIBRAS  ,   CNPJ:   09.475.334/0001-96, 
 conforme indicação constante do pedido de certidão.************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 29 de abril de 2021. 

                0007893436 
 PEDIDO N°:  
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29/04/2021 Certidão de Pessoa Jurídica Não Inscrita - Impressão

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(3isckbwkg5t4ggv0upbaxm0t))/Pages/Cadastro/Certidoes/CertidaoNaoInscrito.aspx?A 1/1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

 

Certidão de Pessoa Jurídica não inscrita no Cadastro de Contribuintes

CNPJ 09.475.334/0001-96

Não existe Inscrição Estadual no cadastro de contribuintes do Estado de São Paulo associado ao CNPJ 09.475.334/0001-
96 até a data e hora de emissão desta certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br.

Data e hora de emissão: 29/04/2021 18:06:24

Código de controle da certidão: 7e37e922-774e-490e-a71b-5c519d5ff127

Obs.: esta certidão não é válida para produtores rurais.

Proposta ITEM 02 DOC HABILITAÇÃO (0898494)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 806

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(3isckbwkg5t4ggv0upbaxm0t))/Pages/Login.aspx


CNPJ / IE: 09.475.334/0001-96

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São 
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima 
identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados 
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento 
matriz/filial acima identificado.

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

Data e hora da emissão

Certidão nº

Validade

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio 
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

20120121578-03

14/12/2020 16:21:36

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Folha 1 de 1

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado 
de São Paulo
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.475.334

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 29730102

Data e hora da emissão 25/05/2021 15:34:48 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.475.334/0001-96 DUNS®: 89*****24
Razão Social: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE

LIBRAS LTDA
Nome Fantasia: EDUCALIBRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/08/2021
FGTS 15/08/2021
Trabalhista Validade: 07/08/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/06/2021
Receita Municipal Validade: 13/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/05/2021 09:15 de
CPF: 322.808.058-71      Nome: ANDREY LEMES DA CRUZ

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 17/05/2021 16:29:33 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

IDIOMA DE LIBRAS LTDA 

CNPJ: 09.475.334/0001-96 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35222205899

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

17/03/2008

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

29/02/2008

PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 

EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA

(E.P.P.)

C.N.P.J. 

09.475.334/0001-96

ENDEREÇO 

RUA TOGO

NÚMERO 

3

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM JAPAO

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

02124-050

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

50.000,00

OBJETO SOCIAL

ENSINO DE IDIOMAS

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

ANDREY LEMES DA CRUZ

ENDEREÇO 

RUA BARARATI

NÚMERO 

79

COMPLEMENTO 

FUNDOS

BAIRRO 

VILA MEDEIROS

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

02218-020

RG 

301642643

CPF 

322.808.058-71

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

45.000,00

SÓCIO

NOME 

TALITA FERRAZ DA CRUZ

ENDEREÇO 

RUA BARARATI

NÚMERO 

79

COMPLEMENTO 

FUNDOS

BAIRRO 

VILA MEDEIROS

MUNICÍPIO 

SAO PAULO

UF 

SP

CEP 

02218-020

RG 

351916180

CPF 

366.667.548-40

CARGO 

SÓCIO

QUANTIDADE COTAS 

5.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

30/09/2016

NÚMERO 

426.664/16-4

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ANDREY LEMES DA CRUZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

322.808.058-71, RG/RNE: 30164264-3 - SP, RESIDENTE À RUA BARARATI, 79, FUNDOS, VILA MEDEIROS, SAO PAULO - SP, CEP

02218-020, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 45.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE TALITA FERRAZ DA CRUZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 366.667.548-

40, RG/RNE: 35191618-0 - SP, RESIDENTE À RUA BARARATI, 79, FUNDOS, VILA MEDEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 02218-020,

NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE $ 5.000,00.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35222205899

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/11/2019

Certidão Simplificada emitida para HAROLDO DE SOUZA LIMA : 01076967892. Documento certificado por GISELA

SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade

deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade

125986952, quinta-feira, 7 de novembro de 2019 às 13:42:04.

Página 2 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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25/03/2021

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
09.475.334/0001-96
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/03/2008 

 
NOME EMPRESARIAL 
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
EDUCALIBRAS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
85.93-7-00 - Ensino de idiomas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
R TOGO 

NÚMERO 
3 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
02.124-050 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM JAPAO 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
educalibrassp@yahoo.com.br 

TELEFONE 
(11) 2909-7126 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/03/2008 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/03/2021 às 13:23:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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19/04/2021 Certidão Internet

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaoInternet.asp?ni=09475334000196&passagens=1&tipo=1 1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA
CNPJ: 09.475.334/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:52:45 do dia 19/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2021.
Código de controle da certidão: 6A0B.7003.D50D.6317
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta 

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 09.475.334/0001-96
Razão Social:EDUCALIBRAS TREIN E DES DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA ME
Endereço: AV ALBERTO BYINGTON 1213 ANDAR 2 / VILA MARIA ALTA / SAO PAULO /

SP / 02127-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:18/04/2021 a 15/08/2021 
 
Certificação Número: 2021041800275179259469

Informação obtida em 17/05/2021 15:13:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.475.334/0001-96

Certidão nº: 11781710/2021

Expedição: 06/04/2021, às 15:54:00

Validade: 02/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE

LIBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

09.475.334/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Contribuinte : EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO DIOMA DE LIBRAS 

LTDA - EPP

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : 

Endereço : R TOGO 00003 

Bairro : JARDIM JAPAO

CEP : 02124-050

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 17/03/2008

Data de Inscrição : 03/07/2008

CCM Centralizador : Não consta 

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 065.105.0122-8

Última Atualização Cadastral : 13/10/2016

Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Início Tributo Alíquota do Imposto Qtd.Anúncios

3123 17/03/2008 ISS 5

5762 17/03/2008 ISS 5

32301 17/03/2008 TFE -

 1 de 2

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
 

CNPJ: 09.475.334/0001-96

C.C.M: 3.777.400-0
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A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão.

Código para verificação de autenticidade:  Ec5y4BZo 
Data de validade: 25/08/2021                                  

Expedida em 25/05/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

 2 de 2

Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
 

CNPJ: 09.475.334/0001-96

C.C.M: 3.777.400-0

Proposta ITEM 02 DOC HABILITAÇÃO (0898494)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 827



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.475.334/0001-96 DUNS®: 899383824
Razão Social: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE

LIBRAS LTDA
Nome Fantasia: EDUCALIBRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/02/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 08/08/2021
FGTS 15/08/2021
Trabalhista Validade: 07/08/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/06/2021
Receita Municipal Validade: 13/07/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/05/2021 13:32 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/05/2021 13:29:22 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 

IDIOMA DE LIBRAS LTDA 

CNPJ: 09.475.334/0001-96 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proposta ITEM 02 DOC HABILITAÇÃO PESQUISA PREGOEIRO (0898495)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 830



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.475.334/0001-96

Certidão nº: 16864040/2021

Expedição: 28/05/2021, às 13:30:35

Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE

LIBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

09.475.334/0001-96, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Proposta ITEM 02 DOC HABILITAÇÃO PESQUISA PREGOEIRO (0898495)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 831



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 09.475.334/0001-96 DUNS®: 899383824
Razão Social: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE

LIBRAS LTDA
Nome Fantasia: EDUCALIBRAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/02/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: isenta Inscrição Municipal: 3.777.400-0
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 17/03/2008
CNAE Primário: 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS
CNAE Secundário 1: 7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE Secundário 2: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

Dados para Contato
CEP: 02.124-050
Endereço: RUA TOGO, 3 - JARDIM JAPAO
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 29097126
E-mail: educalibrassp@yahoo.com.br

Dados do Responsável pelo Cadastro
322.808.058-71CPF:

Nome: ANDREY LEMES DA CRUZ
Carteira de Identidade: 301642643 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 10/01/2009 Data de Nascimento: 24/02/1985
E-mail: tatiana@educalibras.com.br

Emitido em: 28/05/2021 13:36 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório Nível I - Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 322.808.058-71 Participação Societária: 90,00%
Nome: ANDREY LEMES DA CRUZ
Carteira de Identidade: 301642643 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 10/01/2009 Data de Nascimento: 24/02/1985
Filiação Materna: ROSEMEIRE MENDES LEMES DA CRUZ
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 351916180 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 23/07/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TALITA FERRAZ DA CRUZNome:

366.667.548-40Estrangeiro:

CEP: 02.218-020
Endereço: RUA BARARATI, 79 - VILA MEDEIROS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 32943142
E-mail: andrey@educalibras.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 366.667.548-40 Participação Societária: 10,00%
Nome: TALITA FERRAZ DA CRUZ
Carteira de Identidade: 351916180 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 08/07/2013 Data de Nascimento: 24/06/1989
Filiação Materna: CARMEM LUCIA DE SOUZA FERRAZ
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 301642643 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 10/01/2009

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
ANDREY LEMES DA CRUZNome:

322.808.058-71Estrangeiro:

CEP: 02.218-020
Endereço: RUA BARARATI, 79 - VILA MEDEIROS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 32943142
E-mail: tatiana@educalibras.com.br

Emitido em: 28/05/2021 13:36 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 322.808.058-71
Nome: ANDREY LEMES DA CRUZ
Carteira de Identidade: 301642643 Órgão Expedidor: ssp/sp
Data de Expedição: 10/01/2009 Data de Nascimento: 24/02/1985
Filiação Materna: ROSEMEIRE MENDES LEMES DA CRUZ
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 351916180 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 23/07/2013

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
TALITA FERRAZ DA CRUZNome:

366.667.548-40Estrangeiro:

CEP: 02.218-020
Endereço: RUA BARARATI, 79 - VILA MEDEIROS
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 32943142
E-mail: andrey@educalibras.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
12637 - Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva

Emitido em: 28/05/2021 13:36 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.475.334/0001-96

Razão Social: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA
DE LIBRAS LTDA

Atividade Econômica Principal:

8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS

Endereço:

RUA TOGO, 3 - JARDIM JAPAO - São Paulo / São Paulo

Emitido em: 28/05/2021 13:34 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:

Proposta ITEM 02 DOC HABILITAÇÃO PESQUISA PREGOEIRO (0898495)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 835



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� !���������������"��	#�$%&'(���)���#�$%�'�(��(*)��$+��	%(����)���+��	%,- ���

..

.

/

0
12345657890:20;<2=>?@A<3>50:20B5@90CDE26F2<>2<@2

/

G62H890242@6I<>390JKLMLN0OPCQ0RMMNN

S1OTPU;VWPC0XWS;YPZSYX[0S01SCSY\[U\;ZSYX[01[0;1;[ZP01S]/̂_̀ a/bc/MdefRJeggfKMMMNhdi]/jklmnon/pqr
np/skbnp/jn/mkt]/uvk/nwx/n/sokpkbwk/jnwn/tbkytpwkz/{nwqp/tzskjtwt|qp/snon/pvn/}nrtmtwn~�q/bq/sokpkbwk/soqlkppq/mtltwnw�otq]
ltkbwk/jn/qrot�nwqotkjnjk/jk/jklmnono/qlqoo�bltnp/sqpwkotqokp�

��q/̀nvmq]/��/jk/�ntq/jk/�����

/

B23�56

Proposta ITEM 02 DECLARAÇÕES COMPRASNET (0898496)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 836



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� ��������!��	"�#$%&'���(���"�#$�&�'��')(��#*��	$'����(���*��	$+,-.*/01 ���

22

2

3

3

4567898:;<=>5=?5@<9

3

A95B;<=575C9D@E6<=FGHIHJ=KLMN=OIIJJ

P4KQLRSTULM=VUPSWL?PWVX=P=4PMPWYXRYS?PWVX=4X=S4SX?L=4PZ3[\]̂_[̀a3\b3cdef3\g3IhijOFikkjGIIIJlhmZ
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no3uv3no3b|̀|�_b3no3z~~~Z3�|o3\�b3o�q_o�a3�o\b_3no3zx3�no�b[̀b�3a\b]3o�3̀_a�ap}b3\b̀|_\bZ3qo_[�b]b3b|3[\]ap|�_o3o3\�b
o�q_o�a3�o\b_3no3zy3�no�o]]o[]�3a\b]Z3]ap�b3�o\b_Z3a3qa_̀[_3no3z�3��|àb_�o�3a\b]Z3\a3̂b\n[��b3no3aq_o\n[�Z3\b]3̀o_�b]
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YZ\Y[̀,{{{,m,{|,l̀,_]̂}~e,m,Z̀,YZ\Y[̀,{{{,l̀,_]̂}�e,l_,à Z[̂ŶpYzq̀,�mlm]_n}
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�]�Q�f]QZQYZ̀a]�cZQcbQ̂\ẐZ_abQb̂\]_]̀abcbQ̂b\bQ̂b\aeYêb\QcZQ~\]��ZQO}]a\�̀eYZQ������QVKT�Q�����Q̀�ZQ|ZeXQ̀ZQaZcZQZf
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 08.202.383

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

_
_

_
_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 29733799

Data e hora da emissão 26/05/2021 08:13:51 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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Não consta imóvel cadastrado em nome de: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO - CPF/CNPJ 
Raiz: 08.202.383/

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

08.202.383/

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria  SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 09:03:54 horas do dia 18/05/2021 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: BC3FF799

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda.

Qualquer rasura invalidará este documento.

CERTIDÃO Nº
518409/2021

FL. 1/1
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE ROL NOMINAL
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Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Unidades Tributárias:

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo 
que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste 
documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa 
Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente 
aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: 
REGULAR. 

0518397 - 2021

CCM 4.022.727-8- Inicio atv :18/02/2010 (AV PAULISTA, 726 - CEP: 01310-910 )

08.202.383/

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

18/05/2021

16/08/2021

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento

Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE

Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011) 

Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/. 
Qualquer rasura invalidará este documento.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

Código de Autenticidade: 81DD8554

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, 
Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 09:02:37 horas do dia 18/05/2021 (hora e data de Brasília).

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários
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26/05/2021

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
CNPJ: 08.202.383/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:32:40 do dia 26/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/11/2021.
Código de controle da certidão: 1251.CD60.FD06.7B86
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35121756482

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

21/07/2006

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

14/07/2006

PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

TIPO JURÍDICO 

EMPRESÁRIO (E.P.P.)

C.N.P.J. 

08.202.383/0001-92

ENDEREÇO 

AVENIDA PAULISTA

NÚMERO 

726

COMPLEMENTO 

13 AND CJ1303

BAIRRO 

BELA VISTA

MUNICÍPIO 

SÃO PAULO

UF 

SP

CEP 

01310-100

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

125.000,00

OBJETO SOCIAL

O EMPRESARIO INDIVIDUAL TEM COMO OBJETO SOCIAL A EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO  E DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL E GERENCIAL, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DOB ENCOMENDA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO, MARKETING DIRETO, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, LIMPEZA EM PREDIOS E

EM DOMICILIOS(CNAE 81214-00), SEGURANÇA  E ORDEM PUBLICA(CNAE 84248-00), PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM

CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA, SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM

ALOJAMENTO(CNAE 88006-00), OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO(CNAE 85996-99), TREINAMENTO EM INFORMATICA, SERVIÇOS DE

TRADUCAO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES, ENSINO DE IDIOMAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL(EXCETO

CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA), CONSULTORIA EM PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

EXPOSIÇÕES E FESTAS.

EMPRESÁRIO

NOME 

ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

ENDEREÇO 

RUA DOS ATUNS

NÚMERO 

19

COMPLEMENTO 

APTO. 63

BAIRRO 

PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS

MUNICÍPIO 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

UF 

SP

CEP 

12246-320

RG 

278039625

CPF 

272.441.108-04

CARGO 

EMPRESÁRIO

QUANTIDADE COTAS 

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

17/10/2019

NÚMERO 

547.116/19-6

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA O EMPRESARIO INDIVIDUAL TEM COMO OBJETO

SOCIAL A EXPLORAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL,

DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR DOB ENCOMENDA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO, MARKETING DIRETO, FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS, LIMPEZA EM

PREDIOS E EM DOMICILIOS(CNAE 81214-00), SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA(CNAE 84248-00), PESQUISA E

DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS, PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA,
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Proibida a Comercialização
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO(CNAE 88006-00), OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO(CNAE 85996-99),

TREINAMENTO EM INFORMATICA, SERVIÇOS DE TRADUCAO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES, ENSINO DE IDIOMAS,

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL(EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA), CONSULTORIA EM

PUBLICIDADE E SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA PAULISTA, 726, 13 AND CJ1303, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP, CEP 01310-

100.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35121756482

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 19/05/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 152289037, quinta-feira, 20 de maio de 2021 às 08:46:17.
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20/05/2021

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
08.202.383/0001-92
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
21/07/2006 

 
NOME EMPRESARIAL 
ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
UNIFEL - EDUCACAO CORPORATIVA 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
73.19-0-03 - Marketing direto 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
84.24-8-00 - Segurança e ordem pública 
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
85.99-6-03 - Treinamento em informática 
74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 
85.93-7-00 - Ensino de idiomas 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
AV PAULISTA 

NÚMERO 
726 

COMPLEMENTO 
ANDAR 13 CONJ 1303 CXPST 162B 

 
CEP 
01.310-100 

BAIRRO/DISTRITO 
BELA VISTA 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ALBERTO@UNIFEL.COM.BR 

TELEFONE 
(11) 3254-7652 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/07/2006 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2021 às 08:43:04 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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26/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 08.202.383/0001-92
Razão Social:ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Endereço: AV PAULISTA 726 / BELA VISTA / SAO PAULO / SP / 01310-910

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/04/2021 a 10/08/2021 
 
Certificação Número: 2021041301120920577071

Informação obtida em 26/05/2021 08:14:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.202.383/0001-92 DUNS®: 93*****12
Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Nome Fantasia: UNIFEL - EDUCACAO CORPORATIVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/11/2021
FGTS 10/08/2021
Trabalhista Validade: 21/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/06/2021
Receita Municipal Validade: 16/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 26/05/2021 08:36 de
CPF: 272.441.108-04      Nome: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Contribuinte : ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : AV PAULISTA 726 13 ANDAR CONJ 1303 CXPST 162B      

Bairro : Bela Vista

CEP : 01310-910

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 18/02/2010

Data de Inscrição : 03/03/2010

CCM Centralizador : Não consta 

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 009.064.0597-1

Última Atualização Cadastral : 18/11/2019
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Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
 

CNPJ: 08.202.383/0001-92

C.C.M: 4.022.727-8
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CNAE

Código Descrição Tipo Data Início

6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

Secundário 17/10/2019

6204-0/00 Consultoria em tecnologia da informação Secundário 17/10/2019

7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 
consultoria técnica específica

Secundário 17/10/2019

7220-7/00 Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências 
sociais e humanas

Secundário 17/10/2019

7319-0/03 Marketing direto Secundário 17/10/2019

7319-0/04 Consultoria em publicidade Secundário 17/10/2019

7320-3/00 Pesquisas de mercado e de opinião pública Secundário 17/10/2019

7490-1/01 Serviços de tradução, interpretação e similares Secundário 17/10/2019

7830-2/00 Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros Secundário 17/10/2019

8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios Secundário 17/10/2019

8230-0/01 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições 
e festas

Secundário 17/10/2019

8424-8/00 Segurança e ordem pública Secundário 17/10/2019

8593-7/00 Ensino de idiomas Secundário 17/10/2019

8599-6/03 Treinamento em informática Secundário 17/10/2019

8599-6/04 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial Principal 17/10/2019

8599-6/99 Outras atividades de ensino não especificadas 
anteriormente

Secundário 17/10/2019

8800-6/00 Serviços de assistência social sem alojamento Secundário 17/10/2019
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Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
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Código(s) de tributo(s) 

Código Data de Início Tributo Alíquota do Imposto Qtd.Anúncios

1406 17/10/2019 ISS 2

1899 17/10/2019 ISS 5

2038 17/10/2019 ISS 5

2097 19/09/2016 ISS 5

2496 19/09/2016 ISS 5

2660 17/10/2019 ISS 2,9

2668 17/10/2019 ISS 2,9

2692 13/02/2018 ISS 2,9

2881 13/02/2018 ISS 2,9

2919 17/10/2019 ISS 2,9

2935 13/02/2018 ISS 2,9

3085 19/09/2016 ISS 2

3093 19/09/2016 ISS 5

3115 19/09/2016 ISS 5

3123 17/10/2019 ISS 5

3654 17/10/2019 ISS 5

3751 17/10/2019 ISS 5

5762 29/07/2011 ISS 5

6475 17/10/2019 ISS 5

6491 29/07/2011 ISS 2

7161 17/10/2019 ISS 2,5

7218 17/10/2019 ISS 5

8176 17/10/2019 ISS 5

38504 19/09/2016 TFE -
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Prefeitura do Município de São Paulo 

Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
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A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição 
cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados 
cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de 
emissão.

Código para verificação de autenticidade:  Rq78Zej3 
Data de validade: 20/08/2021                                  

Expedida em 20/05/2021 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.
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Departamento de Arrecadação e Cobrança
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Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM
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 18/05/2021  0008336552 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   8949796  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 17/05/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: ***************** 

 ALBERTO   ANTONIO   ALVES   DE   OLIVEIRA   GRANATO  ,   CNPJ:   08.202.383/0001-92,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais   do 
 Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e   às 
 filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes   do 
 nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 18 de maio de 2021. 

                0008336552 
 PEDIDO N°:  
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.202.383/0001-92 DUNS®: 938472112
Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Nome Fantasia: UNIFEL - EDUCACAO CORPORATIVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/11/2021
FGTS 10/08/2021
Trabalhista Validade: 21/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/06/2021
Receita Municipal Validade: 16/08/2021

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2021Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/05/2021 13:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 08.202.383/0001-92 DUNS®: 938472112
Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Nome Fantasia: UNIFEL - EDUCACAO CORPORATIVA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/10/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: Isenta Inscrição Municipal: 40227278
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 125.000,00 Data de Abertura da Empresa: 21/07/2006
CNAE Primário: 8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E

GERENCIAL
CNAE Secundário 1: 6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR
CNAE Secundário 2: 6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CNAE Secundário 3: 7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 4: 7220-7/00 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM
CNAE Secundário 5: 7319-0/03 - MARKETING DIRETO
CNAE Secundário 6: 7319-0/04 - CONSULTORIA EM PUBLICIDADE
CNAE Secundário 7: 7320-3/00 - PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
CNAE Secundário 8: 7490-1/01 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO E SIMILARES
CNAE Secundário 9: 7830-2/00 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
CNAE Secundário 10: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 11: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,
CNAE Secundário 12: 8424-8/00 - SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
CNAE Secundário 13: 8593-7/00 - ENSINO DE IDIOMAS
CNAE Secundário 14: 8599-6/03 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA
CNAE Secundário 15: 8599-6/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS
CNAE Secundário 16: 8800-6/00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Emitido em: 28/05/2021 13:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 01.310-100
Endereço: AVENIDA PAULISTA, 726 - ANDAR 13 CONJ 1303 CXPST 162B - BELA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 32547652
E-mail: ALBERTO@UNIFEL.COM.BR

Dados do Responsável pelo Cadastro
272.441.108-04CPF:

Nome: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Carteira de Identidade: 278039625 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 21/10/2008 Data de Nascimento: 30/09/1977
E-mail: alberto@unifel.com.br

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 272.441.108-04
Nome: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Carteira de Identidade: 27.803.962-5 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 21/10/2008 Data de Nascimento: 30/09/1977
Filiação Materna: MARIA EUNICE ALVES DE OLIVEIRA GRANATO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 359623165 Órgão Expedidor: SSPSP
Data de Expedição: 08/07/2010

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VANESSA CARVALHO GRANATONome:

315.996.048-09Estrangeiro:

CEP: 12.246-320
Endereço: RUA DOS ATUNS, 19 - APTO 63 - JD AQUARIUS
Município / UF: São José dos Campos / São Paulo
Telefone: (11) 74997361
E-mail: alberto@unifel.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
884 - Pesquisa de Mercado
3808 - Treinamento na Área de Administração
3840 - Treinamento Informática - Sistema / Software
3867 - Treinamento na Área Comercial
3883 - Curso/Treinamento - Idioma Estrangeiro
10014 - Recrutamento e Seleção de Pessoal / Concurso Público / Vestibular
12637 - Tradução / Interpretação Simultânea / Consecutiva
12653 - Treinamento - Língua Portuguesa
13790 - Treinamento de Pessoal para Documentação
14176 - Telemarketing

Emitido em: 28/05/2021 13:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório Nível I - Credenciamento

Serviços
14184 - Estudos e Projetos Sistema Integrado -  Segurança  Pessoal /Patrimonial
14729 - Treinamento na Área de Administração Pública
15261 - Treinamento em Manutenção de Equipamento de Pesquisa / Ensi-no
16837 - Treinamento Informática - Equipamento / Hardware
17108 - Consultoria e Assessoria - Marketing
17256 - Treinamento Informática - Operação / Digitação
18031 - Treinamento - Área Esportiva
18287 - Trânsito - Policiamento / Segurança / Campanhas /  Análise /Relatório
18821 - Treinamento / Capacitação - Segurança Industrial
19321 - Curso / Treinamento Educação - Distância
20230 - Treinamento Apoio Administrativo
21172 - Treinamento Qualificação Profissional
24384 - Elaboração de Minuta de Edital para Concurso de Seleção de  Projetos

Emitido em: 28/05/2021 13:44 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/05/2021 13:45:29 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO 

CNPJ: 08.202.383/0001-92 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.202.383/0001-92

Certidão nº: 16866391/2021

Expedição: 28/05/2021, às 13:46:36

Validade: 23/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.202.383/0001-92, NÃO CONSTA

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 08.202.383/0001-92

Razão Social: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

Atividade Econômica Principal:

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Endereço:

AVENIDA PAULISTA, 726 - ANDAR 13 CONJ 1303 CXPST 162B - BELA VISTA - São Paulo
/ São Paulo

Emitido em: 28/05/2021 13:42 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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-m6no)hp̀ehèapaqhhhdrle)r)_Wstuvw)_xvwxyw)_Wzt{)Jt)wWyztyu_)|u_x_vw)

ei)VK)}NXP)VK)ehed̀

)

~;<=�7

Proposta ITEM 03 DECLARAÇÕES COMRASNET (0898499)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 876



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� �������!��������"��	 �!#$%&���'��� �!#�%�(�)�$'��!*��	#&����'���*��	#+, ���

--

-

.

.
/012343567

8

9:;<=>.;?;@:ABCD>.EFGHGI.J3KL.MHHII

NOPQRST8UVO8OWXTV8PYOZXO8O8PTZPTS[T8PT\8RW8PTZ[Y]̂OW8PTZXY[RW8ZT8O[YXRQ8O8WOVW8RZO_TẀ8aO\8PT\T8[O8UVO8PV\bST
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ATESTO

Senhor Pregoeiro,
 
Em conformidade com o solicitado no Despacho 0898255,

atesto a conformidade técnica das propostas apresentadas e
consignadas no referido evento. Reforçado pelo fato dos licitantes
terem apresentado declaração de ciência, concordando com todos os
termos do edital e seus anexos para a execução do presente serviço.

MARCOS ROBERTO SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 28/05/2021, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898513 e o código CRC 76D50171.

0003234-51.2021.6.02.8000 0898513v3
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que a  exigência constante
na alínea "g"  do item 8.10.1. do Edital foi inserida por erro material,
sendo descabida para o objeto licitado.

 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 28/05/2021, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0898524 e o código CRC 375E8A37.

0003234-51.2021.6.02.8000 0898524v3
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Weber Bezerra <weberbcmax1@gmail.com>

[pregoeiro] [slc] PREGÃO ELETRONICO 05/2021 - PROCESSO Nº 0003234-
51.2021.6.02.8000 - MAXVIDEO {01} 
2 mensagens

Weber Bezerra Cavalcanti <webercavalcanti@tre-al.jus.br> 31 de maio de 2021 14:23
Responder a: webercavalcanti@tre-al.jus.br
Para: weberbcmax1@gmail.com

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada: 

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Data: 31 de maio de 2021 11:22:30 BRT 
Para: ingrid_breda@hotmail.com 
Assunto: [slc] PREGÃO ELETRONICO 05/2021 - PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000 -
MAXVIDEO  {01} 
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br 

Prezados,

 

 

Somos a empresa Maxvideo vencedora no certame para item 01 do referido pregão e após avaliarmos
o valor final ofertado por nós, verificamos que o valor que apresentamos em lance se encontra
inexequível e pedimos a desclassificação da nossa proposta.

 

Pedimos a vossa compreensão quanto a esta situação.

 

Estamos à disposição.

 

 

Atenciosamente,

 

Cinthya Matos

+55-11-4326-4025

+55-11-4326-4031

+55-11-96408-5825 

maxvideo@maxvideosys.com.br

Maxvideo Digital Systems
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Este email foi escaneado pelo Avast an�vírus.  
www.avast.com

Weber Bezerra Cavalcanti <webercavalcanti@tre-al.jus.br> 31 de maio de 2021 14:23
Responder a: webercavalcanti@tre-al.jus.br
Para: weberbcmax1@gmail.com

Enviado do meu iPhone

Início da mensagem encaminhada: 

De: Ingrid Brêda de Gusmão Pereira <ingridpereira@tre-al.jus.br> 
Data: 31 de maio de 2021 14:09:40 BRT 
Para: ingrid_breda@hotmail.com 
Assunto: [slc] RES: PREGÃO ELETRONICO 05/2021 - PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000
- MAXVIDEO  {01} 
Responder A: ingridpereira@tre-al.jus.br 

Prezados,

 

Poderia nos posicionar quanto a nossa solicitação de desclassificação das proposta.

 

Estamos no aguardo!

 

 

Atenciosamente,

 

Cinthya Matos

+55-11-4326-4025

+55-11-4326-4031

+55-11-96408-5825 

maxvideo@maxvideosys.com.br

Maxvideo Digital Systems
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De: Cinthya Maxvideo <maxvideo@maxvideosys.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 31 de maio de 2021 11:20
Para: 'slc@tre-al.jus.br' <slc@tre-al.jus.br> 
Cc: 'sandro@maxvideosys.com.br' <sandro@maxvideosys.com.br>; 'admin@maxvideosys.com.br'
<admin@maxvideosys.com.br> 
Assunto: PREGÃO ELETRONICO 05/2021 - PROCESSO Nº 0003234-51.2021.6.02.8000 -
MAXVIDEO

 

Prezados,

 

 

Somos a empresa Maxvideo vencedora no certame para item 01 do referido pregão e após avaliarmos
o valor final ofertado por nós, verificamos que o valor que apresentamos em lance se encontra
inexequível e pedimos a desclassificação da nossa proposta.

 

Pedimos a vossa compreensão quanto a esta situação.

 

Estamos à disposição.

 

 

Atenciosamente,

 

Cinthya Matos

+55-11-4326-4025

+55-11-4326-4031

+55-11-96408-5825 

maxvideo@maxvideosys.com.br

Maxvideo Digital Systems

 

 

 

Este email foi escaneado pelo Avast an�vírus.  
www.avast.com

image001.png 
30K
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
Sr. Diretor Geral
 
Reporto-me no presente para anexar o  pedido de

DESISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA, item 01 , 
requerida pela empresa, MaxVideo Comércio e Serviços Ltda
EPP CNPJ.: 03.517.258/0001-58, evento sei nº 0899443

 
Nesse sentido,  prevê a legislação:
 
Lei 10.520/02:
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a

convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
(…)
XXII – homologada a licitação pela autoridade

competente, o adjudicatário será convocado para assinar o
contrato no prazo definido em edital; e

(…)
XXIII – se o licitante vencedor, convocado dentro

do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o
contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI.

(…)
XVI – se a oferta não for aceitável ou se o licitante

desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos
licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente,
até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo
licitante declarado vencedor; (Grifo e negrito nosso)

 
Pelo exposto, considerando que o licitante

Despacho PREG 0899450         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 887



requerente passou por todas as fases externas do pregão,
PROPOSTA  ACEITA E ADJUDICADA, PREGÃO ELETRÔNICO
ENCERRADO,  razão pela qual necessitamos da aquiescência da
autoridade hierarquicamente superior para reabertura da licitação,
PREGÃO 05/2021, determinando a recusa da proposta  ADJUDICADA
apresentada pela requerente, Empresa MaxVideo Comércio e
Serviços Ltda EPP CNPJ. 03.517.258/0001-58, e a
consequente análise das propostas subsequentes na ordem
de classificação item 01.

 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/06/2021, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899450 e o código CRC 1D999B30.

0003234-51.2021.6.02.8000 0899450v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 01 de junho de 2021.
Considerando as informações veiculadas no

Despacho 0899450, no sentido da desistência de apresentação
de proposta, item 01, requerida pela empresa MaxVideo
Comércio e Serviços Ltda EPP CNPJ.: 03.517.258/0001-
58, conforme o evento sei nº 0899443, elevo a questão à
Presidência deste Tribunal sugerindo, com a devida vênia,
que seja reaberto o certame, Pregão Eletrônico nº 05/2021,
com vistas à análise das propostas subsequentes na ordem de
classificação item 01.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/06/2021, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899527 e o código CRC FBE4BE8A.

0003234-51.2021.6.02.8000 0899527v1

Conclusão GDG 0899527         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 889



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003234-51.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Reabertura. Certame Licitatório.

 

Decisão nº 1141 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a proposição do Sr. Diretor Geral, inserta
no evento SEI 0899527.

Tendo em vista a manifestação do Sr. Pregoeiro por meio
do Despacho PREG 0899450 nos presentes autos, informando que o
licitante requerente passou por todas as fases externas do pregão,
PROPOSTA  ACEITA E ADJUDICADA, PREGÃO ELETRÔNICO
ENCERRADO, com a recusa da proposta adjudicada apresentada
pela requerente, Empresa MaxVideo Comércio e Serviços Ltda EPP,
inscrita no CNPJ sob o nº 03.517.258/0001-58, AUTORIZO a
reabertura do certame, Pregão Eletrônico nº 05/2021, objetivando a
análise das propostas subsequentes na ordem de classificação item
01.

Remeta-se à Secretaria de Administração, para adoção
das medidas pertinentes ao caso.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/06/2021, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899752 e o código CRC C7FC5D8F.

0003234-51.2021.6.02.8000 0899752v4
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2021.
Remeto os autos à SLC, para publicar, no portal da

transparência, a Decisão 1141 (doc. 0899752).
Ao Sr. Pregoeiro, para publicar a mencionada

Decisão em campo próprio do Comprasnet e retomada do
certame, na forma autorizada.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/06/2021, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0899839 e o código CRC 945C0202.

0003234-51.2021.6.02.8000 0899839v1
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Aviso 02/06/2021 12:05:48
 
ATENÇÃO SRS. (AS) LICITANTES, RETORNO DE FASE, JULGAMENTO E ACEITAÇÃO ITEM 01, SOLICITAÇÃO DO LICITANTE
COM PROPOSTA ADJUDICADA, PEDIDO DE DESISTÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL FOI PUBLICADO A SEGUINTE DECISÃO
EXARADA PELO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE REGIONAL: "Decisão nº 1141 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES De
acordo com a proposição do Sr. Diretor Geral, inserta no evento SEI 0899527. Tendo em vista a manifestação do Sr.
Pregoeiro por meio do Despacho PREG 0899450 nos presentes autos, informando que o licitante requerente passou por
todas as fases externas do pregão, PROPOSTA ACEITA E ADJUDICADA, PREGÃO ELETRÔNICO ENCERRADO, com a recusa da
proposta adjudicada apresentada pela requerente, Empresa MaxVideo Comércio e Serviços Ltda EPP, inscrita no CNPJ sob o
nº 03.517.258/0001-58, AUTORIZO a reabertura do certame, Pregão Eletrônico nº 05/2021, objetivando a análise das
propostas subsequentes na ordem de classificação item 01. Remeta-se à Secretaria de Administração, para adoção das
medidas pertinentes ao caso. Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES Presidente"

 
Fechar

Certidão COMPRASNET RETORNO FASE ITEM 01 (0900014)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 892



02/06/2021 Pregões 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2021/view 1/4

por Alex Henrique Monte Nunes — última modificação 02/06/2021 16h25

Pregões 2021

Licitação Em Andamento

 

Número 02/2021
SEI 0001231-26.2021.6.02.8000

Data: 18/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de suporte para 05 (cinco) licenças existentes no TRE/AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 (um) ano, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: Item 1: R$ 6.801,84; Item 2: R$ 11.821,47.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 03/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contrataçãodepessoa jurídica especializada para realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas
que dão suporte às unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com fornecimento de
material, de acordo com as especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 04/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 25/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso, de acordo com as especificações e condições
assentadas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 05/2021
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SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão determinando a reabertura do certame

 

Número 06/2021
SEI 0003331-51.2021.6.02.8000

Data: 1º/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – copos de vidro, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 2.688,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 07/2021
SEI 0000641-49.2021.6.02.8000

Data: 02/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone sem fio, conforme especificações descritas no Anexo
I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 4.105,50.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 08/2021
SEI 0002761-65.2021.6.02.8000

Data: 10/06/2021 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 20.520,00.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 

Número 09/2021
SEI 0002762-50.2021.6.02.8000

Data: 11/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 52.816,72.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 10/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 15/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente – envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas
neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 6.993,25.
Documentos:

Edital
Anexo I-B (Modelo dos Envelopes)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2021.
À PREG,
Após publicação da Decisão de Reabertura no

Portal do TRE/AL.
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 02/06/2021, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900282 e o código CRC 58CBECBA.

0003234-51.2021.6.02.8000 0900282v1
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Rua Togo n° 3 – Jd. Japão, São Paulo/SP, CEP: 02124-050   CNPJ: 09.475.334/0001-96 

 

 
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 05/2021 

 
ANEXO I –B 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Dados da Empresa: 
Razão social: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
CNPJ: 09.475.334/0001-96 
Endereço: Rua Togo, n° 03 – Jardim Japão – São Paulo – SP  
CEP 02124050 
Telefone: (11) 2631-4473 / 94928-1000 
E-mail: contato@educalibras.com.br / veronica@educalibras.com.br  
Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias 
 
 

ITEM 
 

OBJETO 

 

UNIDADE 

 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 
POR ANO 

CUSTO 
UNITÁRIO 

(R$ / HORA) 

CUSTO TOTAL (R$) 

1 

 
Prestação de Serviço de 
Intérpretes da Língua Brasileira de 
Sinais (LIBRAS) para a Língua 
Portuguesa e vice-versa, nas 
modalidades falada, sinalizada ou 
escrita, nas formas simultânea ou 
consecutiva e/ou simultânea 
remota, ao vivo ou ensaiada, 
gravada ou não, conforme itens 5 
e 5.1, do Termo de Referência 

 

HORA 402 R$ 175,00 R$ 70.350,00 

 
 

São Paulo, 04 de Junho de 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Andrey Lemes da Cruz – Sócio-Diretor – CPF: 322.808.058-71 / RG: 30.164.264-3 

Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda EPP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de junho de 2021.
Referência: Pregão Eletrõnico 05/2021
 
Assunto: Análise de conformidade técnica. Reabertura de

Fase ITEM 01- Ata Complementar 01
 
Srª Assessora de Comunicação.
 
Reporto-me no presente para solicitar o pronunciamento,

avaliação técnica, exclusivamente,  de V.Sª quanto
a proposta apresentada no certame em questão, ITEM 01,
CONSIDERANDO A DECISÃO EXARADA PELO EXCELENTÍSSIMO
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE REGIONAL, EVENTO
Nº0899752 

PROPOSTAS: ITEM 01  0900728
                         I
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 04/06/2021, às 10:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900730 e o código CRC 888B2610.

0003234-51.2021.6.02.8000 0900730v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

ATESTO

Senhor Pregoeiro,
 
Em conformidade com o solicitado no Despacho 0900730,

e considerando a decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente no evento SEI nº 0899752, atesto a
conformidade técnica da proposta apresentada e consignada no
referido evento 0900728. Reforçado pelo fato dos licitantes terem
apresentado declaração de ciência, concordando com todos os
termos do edital e seus anexos para a execução do presente serviço.

 

MARCOS ROBERTO SANTOS

TÉCNICO JUDICIÁRIO

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 04/06/2021, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0900957 e o código CRC 396A0AAE.
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

09.475.334/0001-96

01/01/2019 a 31/12/2019

EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP

Versão: 7.0.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

35222205899

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário Geral  12

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F4.1C.EB.D1.08.19.AB.11.B3.7D.AF.CA.BF.23.83.E7.43.DB.9D.2D

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME
Nº SÉRIE DO 
CERTIFICADO

VALIDADE
RESPONSÁVEL 

LEGAL

Contabilista 01076967892
HAROLDO DE SOUZA 

LIMA:01076967892

171233480768226371
499804745488940084

39

21/02/2020 a 
20/02/2021

Não

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 09475334000196

EDUCALIBRAS 
TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
DO IDIO:

09475334000196

636287018251089298
750150105712866360

59

24/03/2020 a 
24/03/2021

Sim

NÚMERO DO RECIBO: 

F4.1C.EB.D1.08.19.AB.11.B3.7D.AF.
CA.BF.23.83.E7.43.DB.9D.2D-7

em às12/06/2020 08:28:58

39.88.66.46.53.80.66.B6 
DE.24.85.B1.BD.3F.4E.DF

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da 
Lei Complementar nº 1247/2014.
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\̂hoh_]qòa�f�]̂]qgfhb̀ �a�

c�nfgh fnfbhb]a�]ĝ]òa¡�¡¢�ar�V
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cbdebfghb̀ a�ĥh�ECBGIZ�H�DZSEKDCHrZ±CrKAECEBCSCr�A��H±CrKAEBAEHBHA±ZEBCE²a�]ǹa_]n³̀ ânhqg]ab]ED«
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mª]qò�ab̀ a�o]_
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a<=F>BDB|=a<:D@KGaB:=><JB=DK:;?CI<K;B=J<@GJ=MWŶ FY\F=E�SxRORE=a<=ONxOUxRORE|=<I=G;<KaDI<K;B=�:=aD:>B:D��<:=�BK;DaG:
KG=�<D=Kw=EOPQRO=a<=EN=a<=�CJ{B=a<=ROOR=<=KB=X<�?<;B=Kw=EOPORU=a<=RO=a<=:<;<I_?B=a<=ROEV|=?<~<?<K;<=GB=M?B�<::B=Kw
OOOTRTU}QEPRORE|=>G?G=?<GJD�G?=B:=>?B�<aDI<K;B:=?<JG;D�B:=GB=M?<@AB=Kw=OOOOQxROREP=�BaB=a<=aD:>C;Gz=F_<?;Bx�<�{GaBP
W_�<;Bz=HBK;?G;G�AB=a<=<I>?<:G:=>G?G=G=>?<:;G�AB=a<=:<?�D�B:=a<=;?GaC�ABxDK;<?>?<;G�AB=<I=��K@CG=�?G:DJ<D?G=a<=̀DKGD:
��\�YF̀ �|=J<@<KaG=>G?G=:C?aB:=<=<K:C?a<�DaB:=��̀9�=<=GCaDBa<:�?D�AB=�FX�|=<I=IGKD~<:;G��<:=>�_JD�G:=?<GJD�GaG:|
>?BIB�DaG:=BC=G>BDGaG:=><JB=̂ ?D_CKGJ=Y<@DBKGJ=9J<D;B?GJ=aB=FJG@BG:=�̂Y9}F��|=a<K;?B=aB=<:;GaB=a<=FJG@BG:|=KG:
IBaGJDaGa<:z=GB=�D�B=>?<:<K�DGJ�<�<�C;GaB=KB=JB�GJ=aB=<�<K;B�|=GB=�D�B=KAB}>?<:<K�DGJ�@?G�GaB=<=?<>?BaC�DaB
:DICJ;GK<GI<K;<�=BC=@?G�GaB=>?<�DGI<K;<PP=W=M?<@B<D?B=G_?DC=G=̀<::AB=M�_JD�G=<I=G;<KaDI<K;B=�:=aD:>B:D��<:=�BK;DaG:=KB
<aD;GJ|=aD�CJ@GKaB=G:=>?B>B:;G:=?<�<_DaG:P=F_?DC}:<=<I=:<@CDaG=G=~G:<=a<=JGK�<:=>G?G=�JG::D~D�G�AB=aB:=JD�D;GK;<:
?<JG;D�GI<K;<=GB:=JGK�<:=B~<?;GaB:P

�cg��e�
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tb[rb\_uvb._[]wb

57:4<:5459
94=00=84
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i\]ea].e[geregm_d.g_.ĥbhbfa_1.qb̂[]\]gb̂=.xiyzn{Z|.t|xZ,tn|.Z.}Z,znt|}.Zn,Z~n3
t���:t�q=.481<9/15<7:4449;<73.h]db.̀ ]dpb̂.d_[\].g].,-.6/1980344441

�_ledea_uvb.g]
jb̂[]\]gb̂

89:4<:5459
90=48=<8
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P8:.//,J.80<=A<
>/,S<=T=U<8G<:,VW<
,8.X<

46B1CB4145
513C43C1

P8:.//,A<=<=>/,S<=A.=U<8G<:,VW<=A.=R8.X<=>.K<=?</8.:.A</=PZ[UR\7]LR̂ =_LP7̀RaP̀ _b=P
ZP̂ P̀ cb\c7aP̀ _b=Zb=7Z7baR=ZPN=Ù deBUdE3=12DYfCDOOYB1115T2QD
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fg3iiknjjljjjj jhksmpkisoGjjjm4so ioGjsGijim3jqOjjOjmOohj

fg3mpkpjrloojj mjkrmskroqGjjjm4mi ioGjsGijim3jqOjjOjmOohj

fg3mrknirloojj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOjjOjmOohj

fg3mrknirloojj ihkhrmkhopGjjjm4jp ioGjsGijim3jqOjjOjmOohj

fg3mrknirlinjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOjjOjmOohj

fg3mrkjjjljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOjjOjmOohj

fg3mskqjjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOipOnnOrsp

fg3mskqjmljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOhjOjjOnrh

fg3mskqsjljjjj jhksmpkisoGjjjm4so ioGjsGijim3jqOhmOjrOprh

fg3mskoqqljjjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOhrOnoOmpj

fg3mskoqjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOhpOjpOjrh

fg3mskoqmljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOhqOspOpnj

fg3mskoosljjjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOnmOhpOmhh

fg3mskoorljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOnmOnnOijp

fg3mskojjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOnmOsjOnnh

fg3mskpqqljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOnmOspOmmj

fg3mskpqsljjjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOniOjsOonj

fg3mskpjjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOniOjrOjih

fg3mskrqsljjjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOniOmiOsoh

fg3mskrqnljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOniOimOrph

fg3mskjjjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOniOisOirj

fg3mskjjmljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOniOhiOmjp

fg3mnkqqsljjjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOniOhiOmrh

fg3mnkqqrljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOniOnjOnjp

fg3mnksjjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOniOnnOpij

fg3mnksjmljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOniOsjOrhp

fg3mnknqsljjjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOnhOjpOmqp

fg3mnknqrljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOnhOmoOijj

fg3mnkhjjljjjj mmkpsnkiqiGjjjm4pn ioGjsGijim3jqOnhOmqOohh

fg3mnkhjmljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOnhOioOrhj

fg3miksqslijjj jokijikhohGjjjm4qi ioGjsGijim3jqOnpOshOoop

fg3mikqjjljjjj mokmnrkrohGjjjm4ss ioGjsGijim3jqOnqOjsOhhp

]t:>=ueC<=A>[@JK=C>?=>?=C=AB@<=>vw_w99>B@;@>:>e<=A

wx=J<:C>?:>y<=A

wx=J<: a@<@ z{C=;x@|}=C

F.Q2771R2.U631.~P/N2
023X76X6NU1N

ioGjsGijim
jqOjnOjr

�.~P/N23023X76X6NU1N3063/U2R3T/.1P/�101k

�M27U-71
ioGjsGijim
jqOipOmj

�U2R31M27U6k

F.Q2771R2.U632U1X1
1M27U1

ioGjsGijim
jqOnrOsn

F.Q27710132U1X131M27U13063/U2Rk

�.WQ/63m132U1X13T2Q5101
ioGjsGijim
jqOnrOsn

�.WQ/630132U1X13T2Q5101k3�67.2Q20672N3Q6.�6Q106NO3�67.2Q20672N3�-231X72N2.U171R3P1.Q2
2.U723fg3mnkhjjljjjj323fg3mnknqsljjjjk

F.Q2771R2.U6
ioGjsGijim
jqOsmOss

�U2R32.Q277106k

F.Q2771R2.U632U1X1
T2Q5101

ioGjsGijim
jqOsmOss

F.Q27710132U1X13T2Q51013063/U2Rk

�M27U-713063X71�634
�6.�6Q1��631.2V6

ioGjsGijim
mjOniOsi

�6.�6Q1063X17132.�/630231.2V6363T67.2Q20673���Ff�L3���L��L3���F�3�F3L���F�f�
�f����Ll3��H�G�H�O3jokijikhohGjjjm4qik

F.Q2771R2.U63063X71�6
43�6.�6Q1��631.2V6

ioGjsGijim
mjOnpOjp

F.Q277106363X71�63023�6.�6Q1��63023�.2V63X2P63T67.2Q20673���Ff�L3���L��L3���F�3�F
L���F�f�3�f����Ll3��H�G�H�O3jokijikhohGjjjm4qik

�Q2/U23023X76X6NU1
hmGjsGijim
mnOjhOnh

�Q2/U23/.0/�/0-1P3013X76X6NU1k3�67.2Q2067O3���Ff�L3���L��L3���F�3�F3L���F�f�
�f����Ll3��H�G�H�O3jokijikhohGjjjm4qil3X2P63R2P5673P1.Q23023fg3miksqslijjjk

�1M/P/U1��6302
T67.2Q2067

hmGjsGijim
mnOjhOsh

�1M/P/U1��632R3Y7-X63023X76X6NU1Nk3�67.2Q2067O3���Ff�L3���L��L3���F�3�F3L���F�f�
�f����L343��H�G�H�O3jokijikhohGjjjm4qi

]t:>=ueC<=A>eJ<=J|}=C>?=>;=K�;C:>B@;@>:>e<=A

3

Ata 01 (0902787)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 914



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� ����

+,-./01203245/6245

7/8/ 3245/629

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHDDHDF

IJ<><<KLJMNOP;Q@J><=RJ@O>S=@TJU><=@JQL?MS@JV@W>SRJX?JM>SYLZLJM@S@J@JS>@P;[@\KLJZ@
@]RP;<>JZ>JMSLML<=@<J>J@M̂<J><=>JM>SYLZLJL<J;=>]<J<>SKLJZ;<ML];O;P;[@ZL<JM@S@JLJ;]YQ;LJZL<
P@]Q><TJI=_JAJ;=>]<JMLZ>SKLJ><=@SJ>?JZ;<MX=@J<;?XP=@]>@?>]=>J>JLJM>SYLZLJZ>J@O>S=XS@
M@S@JZ;<MX=@J<>SRJ>]=S>JDBHDDJ>JFBHDDTJ̀@W>SRJ@W;<LJMS_W;LJZ>J@O>S=XS@JZL<J;=>]<JZ>JF

?;]X=L<TJa@]=>]V@?b<>JQL]>Q=@ZL<T

cS>dL>;SL ABCDECADAF
DGHDeHDE

:S<fg@<hJi;Q;=@]=><fJOL?JZ;@TJIdX@SZ>?J@J@O>S=XS@JZ@Jj@<>JQL?M>=;=;W@TJkL@J<LS=>JM@S@
=LZL<l

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHDEHDA

m=@M@JZ>J@]RP;<>JZ>JMSLML<=@<J>]Q>SS@Z@TJIJ@O>S=XS@JZ>J;=>]<JM@S@JZ;<MX=@J<>SRJ;];Q;@Z@T
a@]=>]V@?b<>JQL]>Q=@ZL<T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHDEHDA

IJ@O>S=XS@JZLJ;=>?JFJM@S@JP@]Q><J><=RJ@d>]Z@Z@JM@S@JZ@nX;J@JFJ?;]X=LTJa@]=>]V@?b<>
QL]>Q=@ZL<T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHDEHDA

IJ@O>S=XS@JZLJ;=>?JAJM@S@JP@]Q><J><=RJ@d>]Z@Z@JM@S@JZ@nX;J@JFJ?;]X=LTJa@]=>]V@?b<>
QL]>Q=@ZL<T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHDoHDA

pJ;=>?JFJjL;J@O>S=LTJ:LP;Q;=@?L<JLJ>]W;LJZ>JP@]Q><T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHDoHDA

pJ;=>?JAJjL;J@O>S=LTJ:LP;Q;=@?L<JLJ>]W;LJZ>JP@]Q><T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHAFHDB

IJ>=@M@Jj>QV@Z@JjL;J;];Q;@Z@JM@S@JLJ;=>?JATJqLS]>Q>ZLSJnX>J@MS><>]=LXJP@]Q>J>]=S>Jrs
ABTDDDfDDDDJ>JrsJeDTDDDfDDDDJMLZ>SRJ>]W;@SJX?JP@]Q>JN];QLJ>Jj>QV@ZLJ@=_Jt<JDGHAoHDB

ZLJZ;@JABCDECADAFT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHAoHDG

pJ;=>?JAJ><=RJ>]Q>SS@ZLT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHAoHFD

IJ@O>S=XS@JZLJ;=>?JeJM@S@JP@]Q><J><=RJ@d>]Z@Z@JM@S@JZ@nX;J@JFJ?;]X=LTJa@]=>]V@?b<>
QL]>Q=@ZL<T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHAuHFD

pJ;=>?JeJjL;J@O>S=LTJ:LP;Q;=@?L<JLJ>]W;LJZ>JP@]Q><T

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHAGHFv

IJ>=@M@Jj>QV@Z@JjL;J;];Q;@Z@JM@S@JLJ;=>?JFTJqLS]>Q>ZLSJnX>J@MS><>]=LXJP@]Q>J>]=S>Jrs
ueTFBAfDDDDJ>JrsJuGTvGDfDDDDJMLZ>SRJ>]W;@SJX?JP@]Q>JN];QLJ>Jj>QV@ZLJ@=_Jt<JDGHevHFv

ZLJZ;@JABCDECADAFT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHevHFE

pJjLS]>Q>ZLSJZ@JMSLML<=@J]LJW@PLSJZ>JrsJueTBGufDDDDJ]KLJ>]W;LXJP@]Q>JN];QLJ>Jj>QV@ZL
M@S@JLJ;=>?JFT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHevHFE

pJjLS]>Q>ZLSJZ@JMSLML<=@J]LJW@PLSJZ>JrsJuGTvGDfDDDDJ]KLJ>]W;LXJP@]Q>JN];QLJ>Jj>QV@ZL
M@S@JLJ;=>?JFT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHevHFE

pJ;=>?JFJ><=RJ>]Q>SS@ZLT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHvoHEv

IJ>=@M@Jj>QV@Z@JjL;J;];Q;@Z@JM@S@JLJ;=>?JeTJqLS]>Q>ZLSJnX>J@MS><>]=LXJP@]Q>J>]=S>Jrs
FvTeDDfDDDDJ>JrsJFvTvGEfDDDDJMLZ>SRJ>]W;@SJX?JP@]Q>JN];QLJ>Jj>QV@ZLJ@=_Jt<JDGHEFHEv

ZLJZ;@JABCDECADAFT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHEFHEE

pJjLS]>Q>ZLSJZ@JMSLML<=@J]LJW@PLSJZ>JrsJFvTeDDfDDDDJ]KLJ>]W;LXJP@]Q>JN];QLJ>Jj>QV@ZL
M@S@JLJ;=>?JeT

:;<=>?@ ABCDECADAF
DGHEFHEE

pJ;=>?JeJ><=RJ>]Q>SS@ZLT

:;<=>?@ ABCDECADAF
FDHFEHeB

:>SRJ;];Q;@Z@J@J>=@M@JZ>JwXPd@?>]=LJZ>JcSLML<=@<TJq@WLSJ@QL?M@]V@SJ@=S@W_<JZ@
jX]Q;L]@P;Z@Z>JxIQL?M@]V@SJyXPd@?>]=LCV@O;P;=@\KLC@Z?;<<;O;P;Z@Z>T

cS>dL>;SL ABCDECADAF
FDHFoHee

:S<Tg@<hJi;Q;=@]=><fJ;];Q;@S>?L<J@Jj@<>JZ>J]>dLQ;@\KLfJyXPd@?>]=LJ>J@Q>;=@\KLJZ>JMSLML<=@<T

cS>dL>;SL ABCDECADAF
FDHFGHEu

c@S@JaIz{|}mpJ~pamr~|pJmJ:mr{|~p:Jm|rmi|JbJ:STg@hJi;Q;=@]=>fJOL?JZ;@TJ~L]jLS?>
Z>=>S?;]@\KLJZ@JP>d;<P@\KLJZLJMS>dKLJ>P>=S�];QLJ>J@=LJQL]WLQ@=̂S;LJnX><=;L]LJ<LOS>J@
ML<<;O;P;Z@Z>JZ>J{T:�J@Q>;=@SJ]L<<@JQL]=S@MSLML<=@J]LJW@PLSJZ>JrsoDTDDDfDDJM@S@JLJ;=>?

DFTJIdX@SZLJS><ML<=@T

cS>dL>;SL ABCDECADAF
FDHAeHeF

c@S@JaIz{|}mpJ~pamr~|pJmJ:mr{|~p:Jm|rmi|JbJ:STg@hJi;Q;=@]=>fJOL?JZ;@TJ~L]jLS?>
Z>=>S?;]@\KLJZ@JP>d;<P@\KLJZLJMS>dKLJ>P>=S�];QLJ>J@=LJQL]WLQ@=̂S;LJnX><=;L]LJ<LOS>J@
ML<<;O;P;Z@Z>JZ>J{T:�J@Q>;=@SJ]L<<@JQL]=S@MSLML<=@J]LJW@PLSJZ>JrsoDTDDDfDDJM@S@JLJ;=>?

DFTJIdX@SZLJS><ML<=@T

DeTEFuTAEBCDDDFb
EB

ABCDECADAF
FDHAEHDG

cS>[@ZLJcS>dL>;SLfJ><=@?L<JW>S;j;Q@]ZL

DeTEFuTAEBCDDDFb
EB

ABCDECADAF
FDHAGHFo

cS>dL>;SLfJW>S;j;Q@?L<J>Jy@J><=@?L<J]LJ]L<<LJW@PLSJ?;];?L

DeTEFuTAEBCDDDFb
EB

ABCDECADAF
FDHAGHEu

}><=@JjLS?@fJ?@]=>?L<JLJ]L<<LJW@PLSJZ>JP@]Q>Jj;]@PfJnX>J]@J>=@M@Jj>QV@Z@JLj>S=@?L<
]L<<LJ?>PVLSJW@PLS

cS>dL>;SL ABCDECADAF
FDHeFHvG

c@S@JaIz{|}mpJ~pamr~|pJmJ:mr{|~p:Jm|rmi|JbJIdS@Z>\LfJQL]<;Z>S@]ZLJnX>JLJW@PLS
Lj>S=@ZLJMLSJ{T:�J_JQL?M@=YW>PJQL?JLJ><=;?@ZLJM>P@JIZ?;];<=S@\KLfJ<LP;Q;=LJnX>J>]W;>J<X@
MSLML<=@JZ>W;Z@?>]=>J@yX<=@Z@J@LJP@]Q>Jj;]@PfJQL]=>]ZLJ@JZ><QS;\KLJQL?MP>=@JZL<J<>SW;\L<f
Z>]=S>JLX=S@<J>�;d�]Q;@JZLJ>Z;=@PfJO>?JQL?LfJ@<<;]@Z@J>J=LZ@<J@<JjLPV@<JSXOS;Q@Z@<T

~L]WLQ@S>?L<J@]>�L

:;<=>?@ ABCDECADAF
FDHeFHEB

:>]VLSJjLS]>Q>ZLSJaIz{|}mpJ~pamr~|pJmJ:mr{|~p:Jm|rmi|fJ~UcwC~cqH
DeTEFuTAEBCDDDFbEBfJ<LP;Q;=LJLJ>]W;LJZLJ@]>�LJS>j>S>]=>J@LJY=>?JFT

cS>dL>;SL ABCDECADAF
FDHeAHAG

c@S@JaIz{|}mpJ~pamr~|pJmJ:mr{|~p:Jm|rmi|JbJIdX@SZ@?L<J]LJMS@[LJ><=@O>P>Q;ZLJ]L
>Z;=@PTJpOS;d@ZLT

cS>dL>;SL ABCDECADAF c@S@Jm}�~Ii|krI:J�rm|UIamU�pJmJ}m:mU{pi{|amU�pJ}pJ|}|paIJ}mJbJ:STg@h

Ata 01 (0902787)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 915



���������� ���	
��������������������	
����������
�

���������������� !�"#��$�%�& ��#$' ��(")#*$�%�!�� �����

+,-..-./ 012134536789:;8<14=8>:5?:@;68<636@;154AB:8<48C6D1EC4AB:8<:8F@6DB:86C63@G512:86843:
2:5H:243I@1:8JK6E31:5:8E:9@6848F:EE191C1<4<68<68L=MN8426134@85:EE482:53@4F@:F:E3485:8H4C:@

<68OP/,=,,,7,,8F4@48:8136;8,/=8QDK4@<:8@6EF:E34=

R@6D:61@: /ST,UT/,/+
+,-.V-WX

R4@48YZ[>Q0\]OQM8̂OY\_Q̀ Y_̂ a8Y8ZYMY_La0L\̀Y_̂ a8Za8\Z\à Q8ZY8b8M@=c4d
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F@:F:E348456n4<478\̂Ỳ 8,+78s8K51<4<68<6;45<4536848?1;8<684F@:H4@8482:5?:@;1<4<6

3k251248<48;6E;4=8QDK4@<6=

R@6D:61@: /ST,UT/,/+
+,-U+-.S
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Pregão Eletrônico
Este pregão possui 1 Ata Complementar

Ver Ata Original   

70011 .52021 .18183 .4900 .9331667982

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00005/2021

 
Às 10:30 horas do dia 04 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0003234-51.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00005/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação de empresas para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo presencial(executado no local do
evento), ao vivo não-presencial(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente., tendo em vista
CONFORME DETERMINAÇÃO AUTORIDADE GESTORA, Decisão nº 1141 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES, DADA A
DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO, PUBLICAÇÃO NO QUADRO DE AVISOS, COMPRASNET, PREGÃO 05/2021.

Item: 1
Descrição: Tradução , interpretação simultânea , consecutiva
Descrição Complementar: Prestação de Serviço de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para a
Língua Portuguesa e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou
consecutiva e/ou simultânea remota, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não. (unidade - hora base)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 402 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 85.778,7600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE, pelo melhor lance de R$
70.350,0000 .

Histórico
Item: 1 - Tradução , interpretação simultânea , consecutiva

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Volta de fase 02/06/2021
12:10:54 Volta de Fase para Julgamento

Recusa de
proposta

04/06/2021
10:25:27

Recusa da proposta. Fornecedor: MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF:
03.517.258/0001-58, pelo melhor lance de R$ 67.134,0000. Motivo: DECISÃO DO DES.
PRESIDENTE DESTE REGIONAL, DETERMINANDO A REABERTURA DO
CERTAME.PROCESSO TRE/AL 3234-51. DECISÃO 1141/21, CONSIDERANDO A
SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PELO LICITANTE
PRIMEIRO CLASSIFICADO ITEM 01. AUTORIZAÇÃO CONTINUIDADE DA LICITAÇÃO EM
ATA COMPLEMENTAR

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

04/06/2021
10:41:44

Convocado para envio de anexo o fornecedor EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE, CNPJ/CPF: 09.475.334/0001-96.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

04/06/2021
10:47:38

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDUCALIBRAS
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE, CNPJ/CPF: 09.475.334/0001-96.

Aceite de
proposta

07/06/2021
15:30:28

Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE, CNPJ/CPF: 09.475.334/0001-96, pelo melhor lance
de R$ 70.350,0000.

Habilitação de 07/06/2021 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
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fornecedor 16:59:59 DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE - CNPJ/CPF: 09.475.334/0001-96

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 02/06/2021
12:10:54

Este pregão foi reagendado para 04/06/2021 10:30.

Sistema 02/06/2021
12:10:54

Sr(s) fornecedor(es), o item 1 está retornando à fase de Julgamento.

Pregoeiro 04/06/2021
10:32:52

Srs.(as) Licitantes, considerando a solicitação de DESISTÊNCIA DE
APRESENTAR PROPOSTA, APÓS ACEITA E ADJUDICADA, LICITANTE PRIMEIRO

CLASSIFICADO ITEM 01. A autoridade Gestora determinou a reabertura do
certame em ata complementar. Registros na presente sessão e atos publicados

em site oficial.
Pregoeiro 04/06/2021

10:34:49
Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE - Sr.

(a) Licitante, bom dia. V.Sª é a próxima classificada no item 01, conforme
determinação da legislação do pregão e Edital questiono sobre a possibilidade

de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$67.000,00.
Pregoeiro 04/06/2021

10:37:03
Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE - Sr.

(a) Licitante, bom dia. V.Sª é a próxima classificada no item 01, conforme
determinação da legislação do pregão e Edital questiono sobre a possibilidade

de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$67.000,00.
09.475.334/0001-

96
04/06/2021
10:38:14

Prezado Sr. Pregoeiro, Bom dia! Podemos ofertar nosso serviços com o valor
dado no último lance do certame R$ 70.350

Pregoeiro 04/06/2021
10:41:02

Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE -
Agradeço, o valor ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela

Administração, favor encaminhar sua proposta devidamente ajustada ao último
lance ofertado, descrevendo os serviços a serem prestados, LEMBRANDO
PROPOSTA ASSINADA E RUBRICADA TODAS AS FOLHAS, PODENDO SER

DIGITALMENTE.
Pregoeiro 04/06/2021

10:41:35
Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE -

Convocaremos anexo, favor encaminhar no prazo máximo de duas horas, assim
como determina o Edital. Agradeço e aguardo

Sistema 04/06/2021
10:41:44

Senhor fornecedor EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO
IDIOMA DE, CNPJ/CPF: 09.475.334/0001-96, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 1.
Sistema 04/06/2021

10:47:38
Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDUCALIBRAS TREINAMENTO E

DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE, CNPJ/CPF: 09.475.334/0001-96, enviou o
anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 04/06/2021
10:50:31

Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE - Sr.
(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo, favor aguarde.

Pregoeiro 04/06/2021
11:28:24

Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE - Sr.
(a) Licitante, não será possível o retorno da conformidade técnica pela Unidade

Requisitante deste Regional na presente data, considerando o horário de
intervalo comercial, bem como, logo após o encerramento do expediente deste
Regional, devemos suspender a presente sessão eletrônica, RETORNAREMOS

NA PRÓXIMA SEGUNDA ÀS 15HORAS. Agradeço. BOM DIA.
Pregoeiro 07/06/2021

15:02:14
Srs.(as) Licitantes, boa tarde. Aguardem um instante. Obrigado.

Pregoeiro 07/06/2021
15:26:33

Para EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE - Sr.
(a) Licitante, a Unidade Requisitante atestou a conformidade técnica da
proposta de V.Sª. Também verificamos a apresentação de atestados de

qualificação técnica anexos no momento do cadastro da proposta, reitero, da
mesma forma que, em consulta ao SICAF, verificamos a apresentação do

balanço patrimonial da empresa, exigida no edital.
Pregoeiro 07/06/2021

15:31:17
Srs. (as) Licitantes, dentro de instantes daremos início aos procedimentos finais
visando o encerramento da presente sessão eletrônica. Ocasião na qual os Srs.

(as) poderão apresentar suas irresignações, garantia da ampla defesa e
contraditório previsto na nossa Lei Maior. Contudo alerto, intenções meramente

protelatórias estarão sujeitas à análise da Administração, com o devido
processo legal. Agradeço a todos.

Pregoeiro 07/06/2021
15:35:53

EXEMPLOS. V. Acordão:recursos meramente protelatórios ou procrastinatórios,
que ... no Voto do Acórdão 1.440/2007-Plenário, o TCU; ACORDÃO 1214 TCU

PLENÁRIO.
Pregoeiro 07/06/2021

16:07:45
Srs. (as) Licitantes, favor aguardem. Em análise. Obrigado.

Pregoeiro 07/06/2021
16:51:36

Srs. (as) Licitantes, favor aguardem. Em análise. Obrigado.
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Sistema 07/06/2021
16:59:59

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos
para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no

julgamento´.
Pregoeiro 07/06/2021

17:00:14
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/06/2021

às 17:30:00.
Pregoeiro 07/06/2021

17:01:59
Srs. (as) Licitantes, dentro de instantes daremos início aos procedimentos finais
visando o encerramento da presente sessão eletrônica. Ocasião na qual os Srs.

(as) poderão apresentar suas irresignações, garantia da ampla defesa e
contraditório previsto na nossa Lei Maior. Contudo alerto, intenções meramente

protelatórias estarão sujeitas à análise da Administração, com o devido
processo legal. Agradeço a todos.

Pregoeiro 07/06/2021
17:10:11

Srs. (as) Licitantes, dentro de instantes daremos início aos procedimentos finais
visando o encerramento da presente sessão eletrônica. Ocasião na qual os Srs.

(as) poderão apresentar suas irresignações, garantia da ampla defesa e
contraditório previsto na nossa Lei Maior. Contudo alerto, intenções meramente

protelatórias estarão sujeitas à análise da Administração, com o devido
processo legal. Agradeço a todos.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Volta de fase 02/06/2021
12:10:54

CONFORME DETERMINAÇÃO AUTORIDADE GESTORA, Decisão nº 1141 / 2021 - TRE-
AL/PRE/GPRES, DADA A DEVIDA PUBLICIDADE DO ATO, PUBLICAÇÃO NO QUADRO
DE AVISOS, COMPRASNET, PREGÃO 05/2021 . Reagendado para: 04/06/2021 10:30

Suspensão
administrativa

04/06/2021
11:29:01

Previsão de reabertura: 07/06/2021 15:00:00; AGUARDANDO O RETORNO DA
CONFORMIDADE TÉCNICA

Reativação 07/06/2021
15:00:56

Abertura do prazo 07/06/2021
16:59:59 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

07/06/2021
17:00:14 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/06/2021 às 17:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos
respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o
artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
17:33 horas do dia 07 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original   

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2983 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0898124

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA EVENTOS :

PARA OS ITENS 02 E 03 0898513

PARA O ITEM 01, CONSIDERANDO QUE O LICITANTE
PROPOSTA EVENTO SEI Nº 0898124 REQUEREU A
DESISTÊNCIA DA APRESENTAÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DA
SESSÃO, ATA 01 PRINCIPAL  EVENTO SEI Nº0902787.
RAZÃO PELA QUAL FOI AUTORIZADO A REABERTURA DA
SESSÃO EXCLUSIVAMENTE PARA O ITEM 01, EVENTO SEI
Nº 0899752,  PROPOSTA ACEITA E HABILITADA
EVENTO 0900728 COM O ATESTO DA UNIDADE
EVENTO 0900957, O QUE GEROU A ATA 01 COMPLEMENTAR
EVENTO 0902790

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA DEVIDAMENTE
APRESENTADOS CONFORME JUNTADA DOS LICITANTES

PARA OS ITENS 01 E 02 EMPRESA EUCALIBRAS 0898494

PARA O ITEM 03 EMPRESA ALBERTO ANTONIO
ALVES 0898497

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

   

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

ITENS 01 E 02 EUCALIBRAS EVENTO 0898495

ITEM 03 EMPRESA ALBERTO ANTONIO ALVES 0898498

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO- 

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
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16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X   

17 – Consta consulta ao Cadin? X  
CADIN ITENS 01 E 02 EMPRESA EUCALIBRAS 0902767

CADIN ITEM 03 0902769

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO EVENTOS

INDICADOS NO ITEM 15 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO EVENTO INDICAO ITEM 15

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA PRINCIPAL0902787

ATA COMPLEMENTAR 010902790

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0902773

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas: ITEM 01 E 02 EVENTOS
RESPECTIVAMENTE: 0898252 E 0900728

Proposta ITEM 03 0898253

Resultado Fornecedor -0902770

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 09/06/2021, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902791 e o código CRC 65AC7125.

0003234-51.2021.6.02.8000 0902791v5
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PROCESSO : 0003234-51.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. PREGÃO ELETRÔNICO - SERVIÇOS DE DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS),

LEGENDA PARA SURDOS E ENSURDECIDOS (LSE) E AUDIODESCRIÇÃO (AD).

 

Parecer nº 647 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 05/2021, objetivando a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS),
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição
(AD), conforme Termo de Referência elaborado pela Equipe de
Planejamento da Contratação (0886570) e especificações descritas
no Edital do Pregão Eletrônico nº 5/2021 (0892823).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força da

Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI nº 0004888-
15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua obrigatoriedade em
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, temos que o ANEXO
XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO –
PREGÃO foi lançado no  evento SEI nº 0902747.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1 Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II SIM

 
Comprasnet -
 0892825
DOU - 0893340
Portal - 0893359
 

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM
Comprasnet -
 0892825
DOU - 0893340
Portal - 0893359

3 Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º. SIM

Publicação  em
14/05/2021
(Comprasnet)
17/05 (DOU)
Ata Pregão
5/2021 (0902787) -
28/05/2021

4
A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão 05/2021
(0902787 e 0902790)

5 O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII. SIM

Termo de
Adjudicação -
 0902773

6 O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30. SIM Termo Resultado por

fornecedor (0902770)

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM Conforme contido na
Informação 0902791

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
 
Consulta pelo
Pregoeiro - 0902791
 

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

 
Propostas - itens 1
e 2
(0898252 e 0900728)

Proposta - item 3
(0898253)

10
 
Foi aferida a conformidade técnica?
 

SIM
Para o item 1
(0900957)
Para os itens 2 e 3
(0898513)

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU:

Itens 1 e 2 (0898495)

Iem 3 (0898498)

CADIN:
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Itens 1 e 2 (0902767)

Iem 3 (0902769)

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 2983 -
 0902791

 
Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela

legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 05/2021,
que visa à contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), conforme relatório Resultado por
Fornecedor (0902428):

 
a) EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE
LIBRAS LTDA. - EPP , inscrita no CNPJ sob o
nº 09.475.334/0001-96, vencedor dos itens
1 e 2, pelo melhor lance no valor de R$
70.350,00 (setenta mil trezentos e cinquenta
reais) para o item 1, e no valor de R$
22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos
reais) para o item 2, totalizando, os dois itens,
R$ 92.750,00 (noventa e dois mil setecentos e
cinquenta reais).
 
b) ALBERTO ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO, inscrita no CNPJ sob
o nº 08.202.383/0001-92, vencedor do item
3 pelo melhor lance unitário no valor de R$
12.595,20 (doze mil quinhentos e noventa e
cinco reais e vinte centavos).

 
À consideração superior.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 09/06/2021, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/06/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0902894 e o código CRC A67FC126.

0003234-51.2021.6.02.8000 0902894v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de junho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a

contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), conforme Termo de Referência
elaborado pela Equipe de Planejamento da Contratação
(0886570) e especificações descritas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 05/2021 (0892823).

Por meio do Parecer nº 647/ 2021 (0902894), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,
entendendo não haver óbice à homologação do Pregão
Eletrônico nº 05/2021, conforme  relatório Resultado por
Fornecedor (0902428), para contratação das empresas abaixo:

 
a) EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE
LIBRAS LTDA. - EPP , inscrita no CNPJ
sob o nº 09.475.334/0001-96, vencedor
dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no
valor de R$ 70.350,00 (setenta mil
trezentos e cinquenta reais) para o item
1, e no valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois
mil e quatrocentos reais) para o item 2,
totalizando, os dois itens, R$ 92.750,00
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(noventa e dois mil setecentos e
cinquenta reais).
 
b) ALBERTO ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO, inscrita no CNPJ
sob o nº 08.202.383/0001-92, vencedor
do item 3 pelo melhor lance unitário no
valor de R$ 12.595,20 (doze mil
quinhentos e noventa e cinco reais e
vinte centavos).
 

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto
no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
5.450/2005.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 09/06/2021, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903039 e o código CRC F008202A.

0003234-51.2021.6.02.8000 0903039v1

Conclusão GDG 0903039         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 928



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003234-51.2021.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

ASSUNTO :
Homologação. Pregão Eletrônico nº 05/2021. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição
(AD).

 

Decisão nº 1192 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 647/2021 (0902894), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2021, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e
audiodescrição (AD), conforme Termo de Referência elaborado pela
Equipe de Planejamento da Contratação (0886570) e especificações
descritas no Edital do certame licitatório objeto dos presentes autos
(0892823), adjudicado às seguintes empresas, de acordo com
o relatório Resultado por Fornecedor (0902428), e em conformidade
com as Atas de Realização do Pregão Eletrônico (0902787) e
(0902790) mais o Termo de Adjudicação (0902773):

 

a) EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE
LIBRAS LTDA. - EPP , inscrita no CNPJ sob o
nº 09.475.334/0001-96, vencedor dos itens
1 e 2, pelo melhor lance no valor de R$
70.350,00 (setenta mil trezentos e cinquenta
reais) para o item 1, e no valor de R$
22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos
reais) para o item 2, totalizando, os dois itens,
R$ 92.750,00 (noventa e dois mil setecentos e
cinquenta reais).
 
b) ALBERTO ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO, inscrita no CNPJ sob
o nº 08.202.383/0001-92, vencedor do item
3 pelo melhor lance unitário no valor de R$
12.595,20 (doze mil quinhentos e noventa e
cinco reais e vinte centavos).
 

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação das empresas suso referidas.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/06/2021, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0903068 e o código CRC F7B56164.

0003234-51.2021.6.02.8000 0903068v5
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Ut[iVX�\
A;*)90+(0�97959H/AA90&'(HA90:5(<'A-*.90-A0X[sZXZX0s
q�Ad0:>&1:dAdz'<D

4Dt4(DUXVX�tViV.
�4.DDi+DD/VDt+XD

[�XX
1�

UY[�ZX

�]��pMJ]M]u���] ����
��

������

Comprovante de envio de matéria (DOU) (0904706)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 930



����������	�
���
������������������������

�����������������������������������

�
���� !"�!# � $ %&'( !" !)��%( !*$�+�,-./ 

01�2222345256
�

7��68925�:�����������6;����<��:�����5256=���>��?������������������������������������?��@�����=������������
?�@�������=���A��������	����������������BC�=�D�E�B�F������<��?�GH����I�������������?������1�222J5J;K36A5256=
����H���1�2222345256A�
�

�
L�MN$+&" !"&!# � $ %&'( 

O
P+��Q!R

S�M/�.'( Q������GH��=����������GH���@���T����=�?����?��U�

S�M/�.'( !V �W$���-+&�Q�������GH��������UG��������X�����������BY�����Z����������������[B�Z���\��������BY����
�������������U?�KU����=�����@����������I�����=�����]���������?���=�����I��@����@���T�������?����?��U���4��
�@���T������@���=����UU������������=����U��������H�A�[�������K�:��������\

��&+&��-+ !S.̂���-/.&" Q!K

_W$./&̀ .$."&"�!S�/��+ !aRabQ!0H�

_W$./&̀ .$."&"�!c&�%��!"�!)��̂��d-/.&Q!0H�

eN&-+."&"�Q�;25 f-."&"�!"�!̂ �-�/.��-+ Q�������

g&$ �!chi.� !_/�.+hj�$Q!�k�l3Amml=mn22 P-+��j&$ !co-.� !�-+��!p&-/�MQ�K

q.+N&'( Q�D�@�������

�
_"rN"./&" !W&�&Q����	�B�Z��������0�E�0���������0C�BC�E�0����������E�����s!W�$ !��$t �!$&-/�!"���k
m2AJ32=2222�A

O
*j�-+ M!" !P+��

*j�-+ S&+& u �� v M̀��j&'w�M

��<��?���
J642345256
6;9J5958

K
��<��?�GH���@������������������A�x����?����9�E�yC�����	�E��	����
���C�	�������B�=�	0��4	�x9�2JA36mA53l42226K3l=�E��:������?�9��k

nmA6J;=2222

C�������
I���

2542n45256
6596293;

K C��������x��������������@����

��<��?���
2l42n45256
659;5933

K
��<��?�GH���@������������������A�x����?����9����	�B�Z��������0�E�0����
����0C�BC�E�0����������E����=�	0��4	�x9�28A;m3AJJ;42226K8n=�E��:��

���?�9��k�m2AJ32=2222

D�@�������
6;42n45256
689259;5

����
��	����
��������
��BC�

O
P+��Q!z

S�M/�.'( Q������GH��=����������GH���@���T����=�?����?��U�

S�M/�.'( !V �W$���-+&�Q�������GH��������UG������B����������������������������?����[B��\=��?���������I������=
�{���@����������I�|�������?���}���A�[�������:����\

��&+&��-+ !S.̂���-/.&" Q!������K�����?��GH���~?���U�����E�4���4�{�������

_W$./&̀ .$."&"�!S�/��+ !aRabQ!0H�

_W$./&̀ .$."&"�!c&�%��!"�!)��̂��d-/.&Q!0H�

eN&-+."&"�Q�n; f-."&"�!"�!̂ �-�/.��-+ Q�������

g&$ �!chi.� !_/�.+hj�$Q!�k�J8Anl2=2222 P-+��j&$ !co-.� !�-+��!p&-/�MQ�K

q.+N&'( Q�D�@�������

�
_"rN"./&" !W&�&Q����	�B�Z��������0�E�0���������0C�BC�E�0����������E�����s!W�$ !��$t �!$&-/�!"���k
55A;22=2222�A

O
*j�-+ M!" !P+��

*j�-+ S&+& u �� v M̀��j&'w�M

��<��?��� J642345256 K ��<��?�GH���@������������������A�x����?����9����	�B�Z��������0�E�0����

Termo de Homologação - PE 5-2021 (0904857)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 931



�������� ����	
��
��	����������������	������������������������������� !"
�#$%���&'������������

(!)!�!*#+!
����������
��������

����
&��&��
�&�,����
��
�

-
./01234

506789:;<2��=+>!?>@=#�

506789:;<3A<1BC010D/E82��"�@F#GH!�+����"?>G!@�+���=+>!+�@%">GH!�I��J��#!�?>?!�*"#?#+#��+��K!")#�$H!�L"�@�$%>#��
�)��?�$F!@��#F>?>+#+�@�+>?�"@#@���L"!M�F!@�>$@F>F=%>!$#>@�+!��&�����!=�L!"�����L"!)!?>+!@��I=$>+#+���� !"#J

N8E/E10D/<359O080D79EP<23�>L!�����#"F>%>L#GH!��Q%�=@>?#�+����������R=>L#"#+#

SBC97ET9C9PEP0350780/<3UVUW23	H!

SBC97ET9C9PEP03XE8Y013P03Z80O08[D79E23	H!

\]ED/9PEP02��� D̂9PEP03P03O<8D07910D/<2�,$>+#+�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2021.
À SLC, para publicidade, lavratura dos respectivos

contratos e demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emissão das notas de empenho nos

termos da Decisão 1192, da Presidência (doc. 0903068).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2021, às 19:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904858 e o código CRC CE465645.

0003234-51.2021.6.02.8000 0904858v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0904858).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/06/2021, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904865 e o código CRC 1B8D7BDF.

0003234-51.2021.6.02.8000 0904865v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021061500152
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EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento CJF N. 044/2021; Compromitente: Conselho da Justiça
Federal - CJF; Compromissária: Angela de Almeida Pontes; CPF nº 933.051.411-15; Objeto:
prestação dos serviços de tradução, versão e/ou revisão do idioma, conforme consta no
termo de credenciamento CJF N.44; Fundamentação: Lei n. 8.666/93 e, subsidiariamente o
Decreto n. 13.609/1943; Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de licitação; Processo SEI
N.: 0002297-46.2020.4.90.8000 e 0001112-31.2020.4.90.8000; Data de Assinatura:
31/05/2021; Vigência: 60 meses, a partir da homologação publicação do seu extrato no
Diário Oficial da União; Signatários: Juiz Federal Marcio Luiz Coelho de Freitas - Secretário-
Geral/CJF, e Angela de Almeida Pontes.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo Ao Termo de Comrpomisso CJF N. 02/2020;
Compromitente: Conselho da Justiça Federal - CJF; Compromissária: Cooperativa de
Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal - CATAMARE; CNPJ:
07.870.418/0001-07; Objeto: alteração do Termo de Compromisso CJF n. 02/2020, que
trata dos serviços coleta seletiva e a destinação ambientalmente correta dos resíduos
recicláveis do Compromitente Pela Compromissária; Fundamentação: Lei n. 8.666/1993,
art. 65, inciso II, e cláusula oitava do termo de compromisso; Modalidade: Termo de
Parceria e Compromisso; Processo N.: 0002665-77.2019.4.90.8000; Data de Assinatura:
17/05/2021; Vigência: de 27/01/2022 A 06/03/2022; Signatários: Juiz Federal Marcio Luiz
Coelho de Freitas - Secretário-Geral/CJF e Antônia Cardoso Abreu - Representante legal da
Cooperativa Catamare.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo Ao Termo de Comrpomisso CJF N. 03/2020;
Compromitente: Conselho da Justiça Federal - CJF; Compromissária: Cooperativa de
Trabalho de Catadores de Materias Reciclaveis e Reutilizaveis Ambiental - Cooperativa
Coopere; CNPJ: 10.756.259/0001-10; Objeto: alteração do Termo de Compromisso CJF n.
03/2020, que trata dos serviços coleta seletiva e a destinação ambientalmente correta dos
resíduos recicláveis do Compromitente Pela Compromissária; Fundamentação: Lei n.
8.666/1993, art. 65, inciso II, e cláusula oitava do termo de compromisso; Modalidade:
Termo de Parceria e Compromisso; Processo N.: 0002665-77.2019.4.90.8000; Data de
Assinatura: 17/05/2021; Vigência: de 25/01/2021 A 25/07/2021; Signatários: Juiz Federal
Marcio Luiz Coelho de Freitas - Secretário-Geral/CJF e José Salustiano Filho - Representante
legal da Cooperativa Coopere

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo Ao Termo de Comrpomisso CJF N. 04/2020;
Compromitente: Conselho da Justiça Federal - CJF; Compromissária: Cooperativa de
Trabalho de Reciclagem da Cidade Estrutural - COORACE; CNPJ: 10.726.502/0001-58;
OBJETO: alteração do Termo de Compromisso CJF n. 04/2020, que trata dos serviços coleta
seletiva e a destinação ambientalmente correta dos resíduos recicláveis do Compromitente
Pela Compromissária; Fundamentação: Lei n. 8.666/1993, art. 65, inciso II, e cláusula oitava
do termo de compromisso; Modalidade: Termo de Parceria e Compromisso; Processo N.:
0002665-77.2019.4.90.8000; Data de Assinatura: 07/06/2021; Vigência: de 26/06/2021 A
26/01/2022.; Signatários: Juiz Federal Marcio Luiz Coelho de Freitas - Secretário-Geral/C JF
e Lúcia Fernandes do Nascimento - Representante legal da Cooperativa Coorace.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 12/2021

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa para prestação de serviços de acesso redundante à internet, mediante ativação de
circuito de comunicação de dados, fornecer equipamento em regime de comodato, suporte
técnico e serviço de proteção contra-ataques distribuídos de negação de serviço
(Distributed Denial of Service - DDoS), foi NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
apresentado pela empresa NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, para o item
2, Adjudicado e Homologado pelo Senhor Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra.
Empresas vencedoras: OI S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ: 76.535.764/0001-43, que
ofertou o valor total de R$ 26.650,20 para o item 01 e FORTEL FORTALEZA
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ: 06.809.941/0001-57, que ofertou o valor de R$
59.500,00, para o item 02, conforme Decisão 13165881, constante do PAe/SEI 0001249-
76.2020.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os
interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitação

(SIDEC - 14/06/2021) 090027-00001-2021NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 15/2021

Processo nº TRF2-EOF-2021/0033. Objeto: Contratação de empresa para prestação de
serviços de manutenção preventiva, com periodicidade semestral, e manutenção corretiva,
a qualquer tempo, conforme a necessidade deste Serviço de Saúde, de 01 (um) Monitor
Cardioversor/Desfibrilador Bifásico Cardiomax 8 Séries, Marca Instramed. O Senhor
Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa FISIO-TEC GESTÃO
EM TECNOLOGIA DE SAÚDE EIRELI.

RUBENS FERRAZ DE ARAUJO
Pregoeiro Substituto

(SIDEC - 14/06/2021)
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: OI S.A. - Em Recuperação Judicial; Objeto do 2º Termo
Aditivo: Alterar a denominação social da Contratada; Data da assinatura: 09/06/2021; Proc.
n.º TRF2-EOF-2019/00136; Contrato n.º 037/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: CTZ Consultoria & Informática Ltda.; Objeto do 4º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por mais 12 (doze)
meses; Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário:
Fonte de Recurso: 0100000000; Natureza de Despesa: 3.3.90.37.01; Data da assinatura:
07/06/2021; Proc. n.º TRF2-EOF-2017/00477; Contrato n.º 050/2018.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000024, emitida em 12/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: VERA LUCIA VIEGAS LIQUIDATO. Objeto: Ministrar aula no Curso "A nova Lei da
Liberdade Econômica: considerações sobre a Lei 13.874/2019". Modalidade de Licitação:
Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 200,68
(duzentos reais e sessenta e oito centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000021, emitida em 12/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: SOLANO DE CAMARGO . Objeto: Ministrar aula no Curso "A nova Lei da
Liberdade Econômica: considerações sobre a Lei 13.874/2019". Modalidade de Licitação:
Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 321,09
(trezentos e vinte e um reais e nove centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000022, emitida em 12/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: GUSTAVO FERRAZ CAMPOS MONACO. Objeto: Ministrar aula no Curso "A nova
Lei da Liberdade Econômica: considerações sobre a Lei 13.874/2019". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$
401,36 (quatrocentos e um reais e trinta e seis centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000023, emitida em 12/02/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: SILVIO GABRIEL SERRANO NUNES. Objeto: Ministrar aula no Curso "A nova Lei
da Liberdade Econômica: considerações sobre a Lei 13.874/2019". Modalidade de Licitação:
Art. 25, II c/c art. 13, VI da Lei 8666/93. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 208,71
(duzentos e oito reais e setenta e um centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00022.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0279552-32.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formadora no curso "A Proteção Jurídica às Pessoas Transgêneras", na modalidade a
distância; Contratada: Deborah Sabará, registrada civilmente como Ailton Alves da Silva
(CPF nº 076.558.997-46); Valor Total: R$214,14 (duzentos e quatorze reais e quatorze
centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da
Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação:
Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4°Aditivo ao Contrato n°50/2019. Contratante:TRF5ªR. Contratada: INTELIGÊNCIA
SEGURANÇA PRIVADA LTDA. CNPJ n°11.808.559/ 0001-69. Objeto: a)Realizar a supressão do
Contrato n°50/2019, decorrente de alteração quantitativa, com fundamento no art. 65,I,
"b", § 1° da Lei n°8.666/1993, conforme previsão contida no item 9.2.4 da Cláusula Nona.
b)Promover alteração qualitativa do Contrato original, nos termos do art.65, inciso II, da Lei
n°8.666/1993, conforme previsão contida na Cláusula Décima Quinta para incluir regra de
proteção de dados pessoais, nos termos da Lei n°13.709 de 14/08/2018, com redação dada
pela Lei n°13.853 de 08/07/2019. c)Retificar erro material constante na Cláusula Quarta,
item 5 do Contrato 50/2019 e posteriores aditamentos e apostilamentos. Onde se lê:
Diárias-com Intra, leia-se:Diárias-sem Intra. PAV n°0003176-25.2021.4.05.7000-
TRF5ªRegião. Vigência: a partir de 15/06/2021. Valor: O valor mensal passará a ser de R$
257.597,25 (duzentos e ciquenta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e
cinco centavos), perfazendo o valor total anual de R$ 3.091.167,00(três milhões, noventa
e um mil e cento e sessenta e sete reais). Recursos Orçamentários:PTRES-168455;ED-
339037 Assinatura: 10/06/2021. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria
Administrativa-TRF5ªRegião e Maria do Socorro Macedo Brito, representante da
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000.
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 14/06/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2021, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em que foram adjudicados os itens 1 e 2 à
empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA.
- EPP, CNPJ nº 09.475.334/0001-96, pelos valores de R$ 70.350,00 e R$ 22.400,00,
respectivamente, totalizando, R$ 92.750,00, e o Item 3 à empresa ALBERTO ANTONIO
ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, CNPJ nº 08.202.383/0001-92, pelo valor de R$ 12.595,20,
tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió/AL, 14 de junho de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002806-69.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo,
expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 26. Edital:
15/06/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00018-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 15/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 30/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos em Substituição

(SIASGnet - 14/06/2021) 70011-00001-2020NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Para que possamos atender ao requerido, nos

termos do Despacho GSAD 0904858, solicitamos que nos seja
informado o valor estimado da despesa para este exercício,
inclusive com memória de cálculo para cada um dos
contratados, levando-se em conta a quantidade estimada de
horas.

Além da estimativa solicitada acima, rogamos que
nos seja indicados os correspondentes números de contratos.
Alertamos, inclusive, que é recorrente o envio de
procedimentos com previsão de intrumento contratual, para
emissão de notas de empenho, sem a necessária indicação
aqui reclamada, levando a atrasos que podem ser facilmente
evitados com a alteração do trâmite processual.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 15/06/2021, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905045 e o código CRC BC9B8333.

0003234-51.2021.6.02.8000 0905045v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0904858), encaminho

manifestação da SGO (0905045). Visando acelerar o trâmite
da operação sugiro que se adote, em processos semelhantes, a
orientação da SGO.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/06/2021, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905152 e o código CRC 0F3AF042.

0003234-51.2021.6.02.8000 0905152v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.
À SGO, informando que os contratos que serão

firmados com as empresas EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP
e ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, terão
os números 09/2021 e 10/2021, respectivamente.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/06/2021, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905168 e o código CRC 5C7E2F31.

0003234-51.2021.6.02.8000 0905168v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
Contrato nº 09/2021 

Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA EDUCALIBRAS 
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE 
LIBRAS LTDA. – EPP. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado neste Município, e a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP, com endereço na Rua Togo, nº 03 – Jardim Japão, São 
Paulo/SP, CEP: 02124050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.475.334/0001-96, e-mail: 
contato@educalibras.com.br / verônica@educalibras.com.br, Fone: (11) 2631-4473 / 94928-
1000, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Andrey 
Lemes da Cruz, RG nº 30.164.264-3, CPF nº 322.808.058-71, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância  
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e 
ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas 
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial 
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e 
especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos.  

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 05/2021). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 92.750,00 (noventa e 
dois mil e setecentos e cinquenta reais), sendo R$ 70.350,00 (setenta mil e trezentos e 
cinquenta reais) para ao Item 1 e R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), para 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
o Item 02, considerando o valor unitário da hora de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 
reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), respectivamente, e o quantitativo 
estimado para o período de doze meses de vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências 
contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 4 – Definição 
e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o 
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota 
Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 05/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar 
a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 
de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de 
propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, 
no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem, 
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados 
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula compete 
ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do 
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, avaliando se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as 
especificações técnicas e regime de execução estipulados no Termo de Referência. 
b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete de Libras, 
por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Ademirtes Martins 
de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente 
a servidora Rivana Pinto de Azevedo.  
c)  A fiscalização do contrato a ser celebrado para o Item 2 – Legenda, por se tratar da 
maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, Chefe da 
ACS.  
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d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que defina, 
em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes no 
pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do 
edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital do 
Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique acréscimo 
nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para efetuar 
atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que tenha 
capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato, bem como 
atender às solicitações da CONTRATANTE; 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela 
contratante; 
g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação 
exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 
h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias 
advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais habilitados 
para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos estabelecidos no Edital 
do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 
empregados nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 05/2021 e 
seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
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k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na falta de 

pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de 
horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência, atuação ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, 
à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo 
que para substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do TRE/AL ou 
de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área de prestação 
dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu favor ou 
para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia autorização da 
administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores 
especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a notificação da 
CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da 
CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não 
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justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 
a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e condições 
estabelecidos neste contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em 
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema; 

h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação dos 
serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
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e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da 
citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

PARÁGRAFO SEXTO -   As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo 
Terceiro desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da variação do IPCA-E 

ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, 

observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 

praticados no mercado. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
  Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA  TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações das propostas de preços da Contratada (eventos SEI nº 0900728 e 0898252), 
constantes no procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 

  
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas 
nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, 15 de junho de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
Pela Empresa 

Andrey Lemes da Cruz 
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PA nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
Contrato nº 10/2021 

 

Contrato nº 10/2021 
Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA ALBERTO ANTONIO 
ALVES DE OLIVEIRA GRANATO. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado neste Município, e a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, 
com endereço na Avenida Paulista, nº 726, 13º andar, Conj. 1303 – Bela Vista, São Paulo/SP,  
CEP: 01310-100, e-mail: alberto@unifel.com.br, Fone: (11) 3254-7652 / 97499-7361, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.202.383/0001-92, daqui por diante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por Alberto Antônio Alves de Oliveira Granato, RG nº 27.803.962-5 e 
CPF nº 272.441.108-04, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o que faculta o art. 191 da 
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de audiodescrição (AD), 
em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo 
presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido 
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas no 
edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos.  

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 05/2021). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 12.595,20 (doze mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), considerando o valor unitário da hora 
de R$ 196,80 (cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) e o quantitativo estimado 
para o período de doze meses de vigência contratual. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências 
contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 4 – Definição 
e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o 
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota 
Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 05/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar 
a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 
planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar 
a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, 
no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem, 
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados 
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula compete 
ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do 
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, avaliando se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as 
especificações técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de Referência. 
b)  A fiscalização do contrato a ser celebrado para o Item 3 – Audiodescrição, por se 
tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de 
Barros, Chefe da ACS. 
c) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
d) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que defina, 
em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequações no 
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pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do 
edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
e) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital do 
Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique acréscimo 
nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para efetuar 
atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que tenha 
capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato, bem como 
atender às solicitações da CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela 
contratante; 

g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação 
exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 

h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias 
advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais habilitados para 
a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos estabelecidos no Edital do 
Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus empregados 
nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, 
especialmente o Termo de Referência; 

k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na falta 
de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de 
horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência, atuação ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, 
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à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo 
que para substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do 
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área de 
prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu favor 
ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia autorização da 
administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores 
especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a notificação da 
CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da 
CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não 
justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 
a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e condições 
estabelecidos neste contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 
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g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em 
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema; 

h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação dos 
serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
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garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da 
citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo 
Terceiro desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, 
e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da variação do 

IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo 

de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 

praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
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elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 0898253), constantes no 
procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 

  
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes a 
seguir: 

 
Maceió/AL, 15 de junho de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 
Pela Empresa 
 

 Alberto Antônio Alves de Oliveira Granato 
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DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2021.
À COMAP, para fins de check list dos Contratos

09/2021 e 10/2021.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 15/06/2021, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905338 e o código CRC 00430EF8.

0003234-51.2021.6.02.8000 0905338v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Para que possamos emitir as notas de empenho

requeridas pelo senhor Secretário de Administração, informo,
consoante Despacho COFIN 0904865, que resta pendente
informar o valor estimado da despesa para este exercício,
inclusive com memória de cálculo para cada um dos
contratados, levando-se em conta a quantidade estimada de
horas.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 16/06/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905569 e o código CRC E472D170.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0003234-51.2021.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

Sim

0905329

0905329

0905332

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
Sim

0898495

0898498

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2021, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905690 e o código CRC 1FD329D9.
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Lista de Verificação - Anexo V - Port. 226/2018 COMAP 0905690         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 960



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À SLC,
Após Check-list, para continuidade.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 16/06/2021, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905701 e o código CRC 6396835B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
Ao GSAD,
 
Prezados,
 
Remeto os presentes autos em razão da pendência

indicada através do Despacho SGO 0905569.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/06/2021, às 15:25,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905725 e o código CRC 7106E428.
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Contrato nº 09/2021 

Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA EDUCALIBRAS 
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE 
LIBRAS LTDA. – EPP. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado neste Município, e a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP, com endereço na Rua Togo, nº 03 – Jardim Japão, São 
Paulo/SP, CEP: 02124050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.475.334/0001-96, e-mail: 
contato@educalibras.com.br / verônica@educalibras.com.br, Fone: (11) 2631-4473 / 94928-
1000, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Andrey 
Lemes da Cruz, RG nº 30.164.264-3, CPF nº 322.808.058-71, resolvem celebrar o presente 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância  
com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos),   devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicada, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de 
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e 
ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo 
Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas 
modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial 
(gravado e reproduzido simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e 
especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos.  

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 05/2021). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 92.750,00 (noventa e 
dois mil e setecentos e cinquenta reais), sendo R$ 70.350,00 (setenta mil e trezentos e 
cinquenta reais) para ao Item 1 e R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais), para 
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o Item 02, considerando o valor unitário da hora de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco 
reais) e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), respectivamente, e o quantitativo 
estimado para o período de doze meses de vigência contratual. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências 
contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 4 – Definição 
e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o 
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota 
Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 05/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar 
a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO -  A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada 
de planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de 
propiciar a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, 
no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem, 
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados 
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula compete 
ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do 
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, avaliando se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as 
especificações técnicas e regime de execução estipulados no Termo de Referência. 
b)  A gestão do contrato a ser celebrado para o Item 1 – Tradutor e Intérprete de Libras, 
por se tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Ademirtes Martins 
de Melo Rios, integrante do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI, tendo como suplente 
a servidora Rivana Pinto de Azevedo.  
c)  A fiscalização do contrato a ser celebrado para o Item 2 – Legenda, por se tratar da 
maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de Barros, Chefe da 
ACS.  
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d) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
e) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que defina, 
em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequaçãoes no 
pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do 
edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
f) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 
b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital do 
Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique acréscimo 
nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para efetuar 
atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que tenha 
capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato, bem como 
atender às solicitações da CONTRATANTE; 
e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 
f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela 
contratante; 
g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação 
exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 
h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias 
advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais habilitados 
para a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos estabelecidos no Edital 
do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus 
empregados nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 05/2021 e 
seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 
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k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na falta de 

pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de 
horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência, atuação ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, 
à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo 
que para substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do TRE/AL ou 
de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área de prestação 
dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu favor ou 
para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia autorização da 
administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO  - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores 
especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a notificação da 
CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da 
CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não 
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justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 
a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e condições 
estabelecidos neste contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 

g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em 
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema; 

h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação dos 
serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
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e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da 
citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -   As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

PARÁGRAFO SEXTO -   As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo 
Terceiro desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 

PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  
 
 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da variação do IPCA-E 

ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo de, 

observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 

praticados no mercado. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 

elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
  Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA  TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações das propostas de preços da Contratada (eventos SEI nº 0900728 e 0898252), 
constantes no procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 

  
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

 
 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas 
nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos 
representantes a seguir: 

 
Maceió/AL, 15 de junho de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 
Pela Empresa 

Andrey Lemes da Cruz 
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Contrato nº 10/2021 
Processo nº 0003234-51.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA ALBERTO ANTONIO 
ALVES DE OLIVEIRA GRANATO. 

 
   Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, 
doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira 
de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e 
domiciliado neste Município, e a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, 
com endereço na Avenida Paulista, nº 726, 13º andar, Conj. 1303 – Bela Vista, São Paulo/SP,  
CEP: 01310-100, e-mail: alberto@unifel.com.br, Fone: (11) 3254-7652 / 97499-7361, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.202.383/0001-92, daqui por diante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por Alberto Antônio Alves de Oliveira Granato, RG nº 27.803.962-5 e 
CPF nº 272.441.108-04, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância  com o que faculta o art. 191 da 
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas 
as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
   
 Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: 
Informações gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de audiodescrição (AD), 
em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas modalidades: ao vivo 
presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido 
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas no 
edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos.  

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu 
Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 05/2021). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA– DOS PREÇOS 
 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ 12.595,20 (doze mil, 
quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), considerando o valor unitário da hora 
de R$ 196,80 (cento e noventa e seis reais e oitenta centavos) e o quantitativo estimado 
para o período de doze meses de vigência contratual. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas 
necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, 
encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 

 

Após verificado que os serviços se encontram de acordo com as exigências 
contidas no Termo de Referência, notadamente quanto ao estipulado nos itens 4 – Definição 
e Especificação dos Serviços e itens 5, 6 e 7 – Regime de Execução dos Serviços, o 
CONTRATANTE efetuará o pagamento à CONTRATADA mediante a apresentação de Nota 
Fiscal mensal, de acordo com as descrições contidas no contrato, por meio de ordem 
bancária, creditada na conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, exceto os pagamentos decorrentes de despesas até 
R$17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), que serão efetuados no prazo de até 5 

(cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor do pagamento poderá ser ajustado em conformidade com o 
Instrumento de Medição de Resultado constante no Anexo I-C do Edital do Pregão Eletrônico 
nº 05/2021. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal/fatura no 
momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato, ou seja, 
após o recebimento definitivo do serviço com o ateste/certificação da nota fiscal realizada 
pelo gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - As empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL deverão apresentar 
a declaração prevista no art. 6.º da Instrução Normativa n.º 1.234 - RFB, de 11 de janeiro de 
2012, assinada por seu(s) representante(s) legal(is), a qual deverá acompanhar a nota 
fiscal/fatura mensal. Caso a empresa não seja optante pelo SIMPLES NACIONAL, o valor dos 
tributos federais será descontado na fonte, conforme Instrução Normativa n.º 1.234 – RFB, 
de 11 de janeiro de 2012. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A Nota Fiscal ou fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada de 
planilha discriminativa dos serviços efetivamente executados no período, a fim de propiciar 
a análise e atestação por parte do gestor do contrato. 

 

PARÁGRAFO QUINTO - A Nota Fiscal e/ou documento equivalente que for apresentado com 
erro será devolvido(a) à CONTRATADA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, 
no prazo acima fixado, de 5 (cinco) dias úteis, os dias que se passarem entre a data de 
devolução e a de reapresentação. Da mesma forma não se admitirá apresentação de nota 
fiscal com CNPJ diverso daquele constante no preâmbulo do contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO - O TRE/AL reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, for observado que o serviço prestado não está de acordo com as especificações 
apresentadas e aceitas, aplicando-se ainda as penalidades cabíveis. 
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PARÁGRAFO SÉTIMO - O pagamento poderá ser suspenso em caso de comprovação de dano 
por culpa da CONTRATADA, até que a situação seja resolvida, ou que o TRE/AL seja 
ressarcido dos prejuízos causados. 

 
PARÁGRAFO OITAVO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO NONO -  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará 
as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
 
PARÁGRAFO ONZE -  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
365                          365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual compreendem, 
entre outros aspectos, o conjunto de ações para aferir o cumprimento dos resultados 
previstos pela Administração para os serviços contratados, bem como para verificar a 
regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - O conjunto de atividades de que trata o caput desta Cláusula compete 
ao(s) fiscal(is) da execução dos contratos, auxiliado(s) pela Seção de Gestão de Contratos - 
SEGEC, de acordo com as seguintes disposições: 

a)  Fiscalização técnica: auxílio à SEGEC no acompanhamento direto da execução do 
objeto contratado nas unidades beneficiadas com a prestação do serviço, avaliando se a 
quantidade, qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com as 
especificações técnicas e regime de execução estipulados neste Termo de Referência. 
b)  A fiscalização do contrato a ser celebrado para o Item 3 – Audiodescrição, por se 
tratar da maior unidade demandante, ficará a cargo da servidora Flávia Gomes de 
Barros, Chefe da ACS. 
c) Deverá haver a designação de, no mínimo, 01(um) servidor para atuar em 
substituição durante ausências do fiscal/gestor designado; 
d) A fiscalização deverá mensalmente dimensionar  através de mecanismo que defina, 
em base compreensíveis, tangíveis, objetivamente  observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e, se for o caso, informar adequações no 
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pagamento, através de  INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS -IMR Anexo I-C do 
edital, ou de outro mecanismo por ela elaborado; 
e) O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de 
contratação após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores 
responsáveis pela fiscalização. 

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO 
  
 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, relativos ao 
PTRES n° 167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta 
das dotações orçamentárias respectivas, sendo indicados por meio de apostilamentos ou 
termos aditivos, os créditos e empenhos para a sua cobertura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da CONTRATADA: 

a) Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 
legislação vigente; 

b) Prestar os serviços de acordo com as especificações técnicas definidas no Edital do 
Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

c) Cumprir as determinações e exigências contidas em todos os itens e subitens 
do Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

d) Indicar/nomear, a partir da assinatura do contrato, sem que isso implique acréscimo 
nos preços contratados, uma pessoa para atuar como PREPOSTO, para efetuar 
atendimentos aos profissionais alocados para a prestação dos serviços e que tenha 
capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos definidos no contrato, bem como 
atender às solicitações da CONTRATANTE; 

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

f) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas do TRE/AL e fornecer todas as informações solicitadas pela 
contratante; 

g) Comprovar a qualquer tempo, quando exigido pelo CONTRATANTE a qualificação 
exigida aos profissionais para prestação dos serviços; 

h) Assumir, com exclusividade, as obrigações pecuniárias, trabalhistas e previdenciárias 
advindas da prestação dos serviços; 

i) Estabelecer critérios rigorosos a fim de recrutar e selecionar profissionais habilitados para 
a prestação dos serviços, observando os requisitos técnicos estabelecidos no Edital do 
Pregão nº 05/2021 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência; 

j) Registrar e controlar, a pontualidade e/ou cumprimento de prazos de seus empregados 
nos eventos/serviços, conforme definido no Edital do Pregão nº 05/2021 e seus anexos, 
especialmente o Termo de Referência; 

k) Manter o serviço contratado sem interrupção, assumindo responsabilidade na falta 
de pessoal e respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de 
horário por parte de seus funcionários; 

l) Quando solicitado pelo CONTRATANTE deverá haver a substituição, no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, de quaisquer empregados cuja permanência, atuação ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina, 
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à técnica ou ao interesse do serviço público, vedado o retorno à escala de serviço, mesmo 
que para substituições temporárias de seus funcionários; 

m) Assumir inteira responsabilidade por danos, desvios causados ao patrimônio do 
TRE/AL ou de terceiros por ação ou omissão de seus empregados e prepostos, na área de 
prestação dos serviços, mesmo que fora do exercício das atribuições previstas no contrato; 

n) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido. 

o) Não oferecer este contrato em garantia de operações de crédito bancário a seu favor 
ou para outros, assim como não veicular publicidade sobre ele sem prévia autorização da 
administração do TRE/AL; 

p) Estar apta a executar os serviços contratados no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos, a partir da data da assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao 
quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do 
presente contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do 
Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-
CNJ). 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
 São Obrigações do Contratante: 

 

a) Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços por intermédio de servidores 
especialmente designados, na forma prevista em lei, providenciando a notificação da 
CONTRATADA por escrito sobre qualquer irregularidade constatada; 

b) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente 
identificados, aos locais em que devam executar suas tarefas; 

c) Prestar todas as informações e esclarecimentos que solicitarem os empregados da 
CONTRATADA para execução dos serviços; 

d) Ordenar a imediata retirada do local e ainda a substituição de qualquer empregado da 
CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá de identificação, quando não 
justificado, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, 
a seu critério, julgar inconveniente. 

e) Efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados conforme prazos e condições 
estabelecidos neste contrato e no edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 e seus anexos; 

f) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovação das condições de habilitação 
e qualificação exigidas para a contratação; 
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g) Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais e em conformidade aos procedimentos estabelecidos em 
norma(s) regulamentadora(s) do CONTRATANTE sobre o tema; 

h) Realizar reunião com representantes da CONTRATADA antes do início da prestação dos 
serviços para tratar das peculiaridades do contrato. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

 O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual, 
com duração de 12 (doze) meses, renováveis por iguais e sucessivos períodos até o limite 
legal estabelecido, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
  
 Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e 
das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
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garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

a) Advertência, por escrito; 

b) Multas, na forma prevista neste contrato; 

b.1) Multa compensatória será de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução parcial das obrigações contidas no contrato. 

b.2)  Multa compensatória será  de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total das obrigações contidas no contrato 
ou recusa injustificada em assinar o contrato no prazo devido, sem prejuízo das 
outras sanções previstas em lei. 

b.3) Poderá ser aplicada à CONTRATADA multa de 0,1% (dez centésimos por 
cento) sobre o valor total contrato, por cada evento/ocorrência de 
descumprimento dos prazos e obrigações constantes do item 5, 6 ou 7 – Regime 
de Execução dos Serviços do Termo de Referência, limitado ao percentual 
máximo de 5%. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 
com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento do SICAF, ou 
nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 
4º da Lei n.º 10.520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos do art.7º da 
citada lei; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos 
termos do art. 87, IV, da Lei n.º 8.666/1993. 

PARÁGRAFO QUARTO -  As situações ensejadoras de penalidades serão previamente 
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e 
o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os 
princípios da ampla defesa e contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo 
de 05(cinco) dias úteis. 

PARÁGRAFO QUINTO -  Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou 
reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a 
contratada ficará isenta das penalidades mencionadas. 

PARÁGRAFO SEXTO -  As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do  Parágrafo 
Terceiro desta Cláusula  poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do  Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

PARÁGRAFO SÉTIMO -  Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 
8.666/93. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 
valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que 
vier a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

PARÁGRAFO NONO - Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à 
contratada GRU, e, caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será 
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem 
prejuízo da correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro 
índice que por ventura venha a substituí-lo. 

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a 
da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral 
de Alagoas. 

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, 
total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, 
e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.  

 
PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO QUINZE -   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 
sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
CLÁUSULA ONZE – DO REAJUSTE 

 

 O reajuste do contrato ocorrerá a cada 12 (doze) meses e será obtido da variação do 

IPCA-E ocorrida durante o período, ou de outro índice que vier a substituí-lo, sem prejuízo 

de, observado este limite, promover-se a livre negociação, tendo por critério os valores 

praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto 

ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier 

a ser determinado pela legislação então em vigor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes 
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elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 
CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
 Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

   
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº 0898253), constantes no 
procedimento administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA CATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 

prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 

  
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 

questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 
 

 E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas nas 
cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes a 
seguir: 

 
Maceió/AL, 15 de junho de 2021. 

 
Pelo TRE/AL 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 
 
Pela Empresa 
 

 Alberto Antônio Alves de Oliveira Granato 
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em atenção ao Despacho SGO 0905569, solicito a

especial atenção dessa Coordenadoria em promover a emissão
das notas de empenho considerando o rateio das despesas
projetadas, em cada contrato, por mês. inclusive no que
respeita às horas estimadas, com eventual arredondamendo
de frações neste exercício e pertinentes compensações nas
previsões de 2022.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2021, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905992 e o código CRC 7B40E5BE.

0003234-51.2021.6.02.8000 0905992v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2021.
À SGO,
 
Prezados,
 
Remeto os autos para emissão dos empenhos

correspondentes aos Contratos 09/2021 (0905976) e 10/2021
(0905978) na forma do Despacho GSAD 0905992, já que
estimativa, e, para tanto, juntei a memória de cálculo do
evento 0906002.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 16/06/2021, às 19:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906000 e o código CRC 4942704E.
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# Composição - Contrato 09/2021 - Educalibras # Composição - Contrato 10/2021 - Alberto A.
Itens Vl.Hora Qt.Horas Total Item Vl.Hora Qt.Horas Total

1 275,00      255,82 70.350,00 único 196,80        64,00 12.595,20    
2 350,00      64,00 22.400,00 Total - - 12.595,20    

Total - - 92.750,00 

# Estimativa Empenho 2021 (6,5 meses) # Estimativa Empenho 2021 (6,5 meses)
Itens Vl.Hora Qt.Horas Total Item Vl.Hora Qt.Horas Total

1 275,00      139,00 38.225,00 único 196,80        35,00 6.888,00       
2 350,00      35,00 12.250,00 Total - - 6.888,00      

Total - - 50.475,00 

# Estimativa Empenho 2022 (5,5 meses)
# Estimativa Empenho 2022 (5,5 meses) Item Vl.Hora Qt.Horas Total

Itens Vl.Hora Qt.Horas Total único 196,80        29,00 5.707,20       
1 275,00      116,82 32.125,00 Total - - 5.707,20      
2 350,00      29,00 10.150,00 

Total - - 42.275,00 

Total Empenhos 92.750,00 Total Empenhos 12.595,20    
-              -                
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/06/2021, às 18:16,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2021, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/06/2021, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906408 e o código CRC BD49E204.
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Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/06/2021, às 18:16,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2021, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/06/2021, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906409 e o código CRC CFF5EA27.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 242 (0906408). RO500. NE 243 (0906409). RO 501.

Observação:

Contrato 09/2021 - Contratação de empresa para para prestação
de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos  (LSE).

Contrato 10/2021 - Contratação de empresa para prestação de
serviços de audiodescrição (AD).

Reserva de crédito ND 295 (0892658), anulada totalmente pela
ND 360.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 17/06/2021, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906411 e o código CRC 69424CD8.
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DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência ACS (doc. 0886570), peço vênia a Vossa Senhoria,
para indicar o servidor Marcos Roberto Santos, lotado na
Seção de Autuação e Controle de Processo - SACP, e a
servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Chefe
da Assessoria de Comunicação Social - ACS, para atuarem
como gestores dos Contratos nº 09/2021 (doc. 0905976) e
10/2021 (doc. 0905978), que tem por objeto a prestação de
serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou
apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-
AL), firmado com a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. – EPP,
e, a prestação de serviços de audiodescrição (AD), em
manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado
com a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO, respectivamente, conforme publicação no DOU,
da homologação do Pregão Eletrônico nº
05/2021 (doc. 0904941).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
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art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2021, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906651 e o código CRC 21B54EFD.

0003234-51.2021.6.02.8000 0906651v1

Despacho GSAD 0906651         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 992



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o presente procedimento para

assinatura das notas de empenho emitidas.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/06/2021, às 18:16,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906654 e o código CRC 4B6F8D72.

0003234-51.2021.6.02.8000 0906654v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 18 de junho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tratam os autos de encaminhamento pelo Senhor

Secretário de Administração, por conduto do
despacho 09066510906651, sugerindo a indicação do servidor
Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e
Controle de Processo - SACP, e da servidora Flávia Lima
Costa Gomes de Barros, Chefe da Assessoria de Comunicação
Social - ACS, para atuarem como gestores dos Contratos nº
09/2021 (doc. 0905976) e 10/2021 (doc. 0905978), que tem
por objeto a prestação de serviços de tradução/interpretação
em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para
surdos e ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO
IDIOMA DE LIBRAS LTDA. – EPP, e, a prestação de serviços
de audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa ALBERTO
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da
homologação do Pregão Eletrônico nº
05/2021 (doc. 0904941).

 
Do exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração para conhecimento e competente
deliberação acerca da proposição formulada, ressaltando não
haver óbice por parte desta unidade diretiva quanto ao pedido
formulado e, em caso de aprovação, sugiro que os autos
retornem a esta Diretoria-Geral para as providências de
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formatação e edição da respectiva portaria. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 18/06/2021, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906713 e o código CRC EECFF6BC.

0003234-51.2021.6.02.8000 0906713v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2021.
À SCON.
 
Prezados,
 
Remetos os autos para fins de registro dos

Contratos nº 09/2021 (0905976) e 10/2021 (0905978).
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 18/06/2021, às 10:56,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907007 e o código CRC FD28E4ED.

0003234-51.2021.6.02.8000 0907007v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021061800133
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AUDITORIA DA 12ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Termo de Apostilamento ao Contrato 2/2020, celebrado entre a Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, CNPJ nº 00.497.552/0024-43, e a empresa Telemar Norte
Leste S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79, visando à repactuação do valor mensal do
contrato a contar de 13/01/2021. Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo comutado
(fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa distância nacional e internacional) por meio de
entroncamento E1 Digital, com disponibilização de ramais DDR.VALOR: O novo valor
mensal do contrato passou a ser R$294,65 (duzentos e noventa e quatro reais e sessenta
e cinco centavos). Fundamento Legal: Art. 65, §8°, da Lei 8.666/93 e na Cláusula Sétima do
Contrato firmado. Data de Assinatura: 15/06/2021.ASSINA:Exmo. Doutor Jocleber Rocha
Vasconcelos, Juiz Federal da Justiça Militar. Processso Nº: 000084/20-12.01.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021 - UASG 90027

Nº Processo: 0019032-81.2020. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de auditoria médico-hospitalar para o Programa de Assistência
aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus da
Primeira Região - Pro-Social, mediante cessão de mão de obra, conforme condições e
quantidades constantes do Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 16. Edital:
18/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00023-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 18/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
30/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 16/06/2021) 90027-00001-2021NE800014

DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de material
bibliográfico impresso nacional. ATA/FORNECEDOR/PERCENTUAL DE DESCONTO
OFERTADO. ATA N. 0008/2021 - EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA EPP -
item01/39,90%. Integra da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000241, emitida em 11/06/2021. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: JDB Equipamentos de Segurança Ltda. Objeto: Aquisição de materiais e
equipamentos de proteção individual - EPI ( Ata n.º 090/2020). Modalidade de Licitação:
Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
827,00 (oitocentos e vinte e sete reais). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00173.04.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EDITAL Nº 6, DE 15 DE JUNHO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o Edital de Concurso Público 1/2019 para
provimento de cargos vagos do Quadro Permanente de Pessoal do Tribunal e do Quadro
Permanente de Pessoal das Secretarias da Justiça Federal de Primeiro Grau das Seções
Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, publicado no Diário Oficial
da União, edição de 31 de maio de 2019, resolve:

REVOGAR o item 3 do Edital 4/2020, que inseriu na lista de aprovados a
candidata PANMELLA TOLENTINO SILVA DE OLIVEIRA, inscrição 0101454h, para ocupar a 5ª
posição na lista dos Candidatos Autodeclarados Negros para o cargo de Técnico Judiciário,
Área Administrativa, na Microrregião Central (PC05) do Paraná, a 36ª posição na Lista Geral
do Estado do Paraná e a 91ª posição na Lista Geral da 4ª Região (ambas para candidatos
negros), em cumprimento ao Acórdão proferido nos autos do Mandado de Segurança
5012105-71.2020.4.04.0000, em trâmite nesta Corte, que revogou a liminar anteriormente
concedida.

VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE CANCELAMENTO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decide cancelar a Ata de Registro de
Preços nº 07/2020, com a empresa Lisiane Alves Marques, CNPJ nº 35.822.099/0001-91,
com base no art. 18, parágrafo primeiro; art. 19, inc. I e parágrafo único e art. 20, inc. III,
todos do Decreto n.º 7.892/2013 e itens 21.5. do Edital de Pregão Eletrônico n.º 19/2020.
O cancelamento é resultado da constatação de inadimplemento da referida empresa,
mediante processo administrativo nº 0005290-05.2020.4.04.8000.

MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n. 0002942-64.2019.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 08/2021. Pregão Eletrônico/SRP n. 11/2021. Fornecedor: STAR RUM INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ n. 34.806.377/0001-
54. Validade: de 18/06/2021 a 18/06/2022.

. Item OBJETO UN QT VU VT

. 01 Licença permanente Windows 10 Pro, por volume. Un 400 R$ 88,00 R$ 35.200,00

. Total da Ata
por
Fo r n e c e d o r :

R$ 35.200,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n. 0001161-36.2021.6.01.8000. Quinto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.
09/2013. Contratante: TRE/AC. Contratado: Ailton Araújo dos Reis, CPF: 369.075.453-49.
Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo período de 04
(quatro) meses, a contar de 01/07/2021, com término em 31/10/2021, o prazo de vigência
estabelecido na Cláusula Segunda do instrumento contratual original. Data da assinatura:
17/06/2021. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor Geral do TRE/AC e
Jurilande Aragão Silva Filho, pela empresa Arras Administradora de Bens Imóveis e Limpeza
e Conservação, representante do Contratado.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n. 0001159-66.2021.6.01.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC n.
10/2013. Contratante: TRE/AC. Contratados: Celso Santos Matheus, CPF: 005.781.218-75, e
Kátia Maria Monteiro Matheus, CPF: 066.610.502-25. Objeto: prorrogar, com fundamento
no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo período de 01 (um) mês, a contar de 01/07/2021,
com término em 31/07/2021, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do
instrumento contratual original. Data da assinatura: 17/06/2021. Signatários: Jonathas
Santos Almeida de Carvalho, Diretor Geral do TRE/AC e Jurilande Aragão Silva Filho, pela
empresa Arras Administradora de Bens Imóveis e Limpeza e Conservação, representante
dos Contratados.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 0000730-02.2021.6. Objeto: Formação de registro de preços para eventual
aquisição de moveis (bancada, púlpito e mesas para taquigrafia) a serem utilizados no
plenário da nova sede do TRE-AC, incluindo montagem, instalação e garantia de, no
mínimo, 05 (cinco) anos, conforme condições e especificações contidas no Termo de
Referência (Anexo I do Edital). Total de Itens Licitados: 1. Edital: 18/06/2021 das 08h00 às
11h59 e das 13h00 às 17h59. Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, 1389, Isaura
Parente - Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00016-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 05/07/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: .

CARLOS ALBERTO CIDRAL
Assistente da Seção de Compras

(SIASGnet - 17/06/2021) 70002-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 0000934-46.2021.6. Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo prazo de
12 (doze) meses, visando a eventual aquisição de equipamentos de infraestrutura de
tecnologia da informação, com o objetivo de substituir a solução appliance de backup em
disco e em fita, para atender às necessidades de proteção de dados do Tribunal Regional

Eleitoral do Acre, incluindo instalação, configuração, treinamento (hands-on) e garantia..
Total de Itens Licitados: 7. Edital: 18/06/2021 das 08h00 às 11h59 e das 13h00 às 17h59.
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, 1389, Isaura Parente - Rio Branco/AC ou
https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00014-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 18/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/06/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

CARLOS ALBERTO CIDRAL
Assistente da Seção de Compras

(SIASGnet - 17/06/2021) 70002-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021 - UASG 70002

Nº Processo: 0001826-86.2020.6. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação
de serviços de manutenção predial, sob demanda, inclusive serviços de adaptação de
edificações, suporte técnico, com o fim de manter, em condições mínimas de
funcionamento e conservação, as instalações prediais dos imóveis da Justiça Eleitoral
do Estado do Acre, na capital e nos municípios. A contratação em tela compreenderá
o fornecimento de mão de obra, e de todos os materiais e equipamentos necessários
e adequados.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 18/06/2021 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Avenida Antônio da Rocha Viana, N. 1.389, Isaura Parente - Rio Bran c o / AC
ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00015-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 18/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
06/07/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Os serviços
abrangerão, de uma forma geral, as instalações elétricas, de lógica, telefônicas,
hidrossanitárias, equipamentos, e o espaço físico das edificações..

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 17/06/2021) 70002-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 10/2021; PA SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº 8.666/93 e
alterações, Lei 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Lei nº 8.078/90. Partes: a União, através
do TRE/AL, e a empresa ALBERTO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, CNPJ
08.202.383/0001-92; Objeto: Prestação de serviços de audiodescrição (AD). Valor total: R$
12.595,20; Vigência: 12 meses, a contar da data de sua assinatura. Assinatura:
16/06/2021.
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 09/2021; PA SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº 8.666/93 e
alterações, Lei 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e Lei nº 8.078/90. Partes: a União, através
do TRE/AL, e a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA
DE LIBRAS LTDA. EPP, CNPJ 09.475.334/0001-96; Objeto: Prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE). Valor total: R$ 92.750,00; Vigência: 12 meses, a contar da data de sua
assinatura. Assinatura: 16/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 3411/2021-TRE/AM. Termo de Acordo de Cooperação Técnica n. 01/2020,
celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS. Objeto: a cessão do direito de uso do software VOTA
ONLINE - sistema de votação on-line, desenvolvido pelo TRE/TO, a ser utilizado,
inicialmente, no exercício do sufrágio para a eleição comunitária da AMAZON - Associação
dos Magistrados do Amazonas, a ser realizada em 02/07/2021, como também para
eleições comunitárias de outros órgãos. Fundamentação Legal: com base no artigo 116 e
parágrafos da Lei n. 8.666/93. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação no DOU. Data da Assinatura: 15/06/2021. Assinam: pelo TRE/AM, seu
Presidente, Exmo. Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, e, pelo TRE/TO, seu
Presidente Exmo. Desembargador EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 516/2015 TRE-AM Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 04/2016,
de prestação de serviços de informática, na área de sustentação de sistemas de
informação. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRAT A D O
(A): CTIS TECNOLOGIA S/A. Fundamentação Legal: art. 57, §4° da Lei n. 8.666/93. Do
Objeto: alteração do caput da CLÁUSULA QUINTA (Do Valor Contratual), e da CLÁU S U L A
DÉCIMA QUARTA (Da Vigência e da Duração). DO VALOR CONTRATUAL: o contratante
pagará à contratada o valor estimado R$ 130.189,51 (cento e trinta mil, cento e oitenta e
nove reais e cinquenta e centavos). DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO: o prazo de vigência é de
03 (três) meses, ou seja, de 15/06/2021 a 15/09/2021. Data da Assinatura: 11/06/2021.
Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, o Sr. JORGE
DAVID RAMIREZ SCOTT, pelo(a) Contratado(a).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Nono termo aditivo ao Contrato n.º 124/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa RCS TECNOLOGIA LTDA. OBJETO: Alteração consensual.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 54, caput, e art. 65, II, c, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI n.º
0054883-76.2018.6.05.8000. ASSINATURA: 17/06/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Rodrigo da Costa Silva, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 81/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa SÍLVIO MANCUSI. OBJETO: Alteração quantitativa. FUNDAMENTO
LEGAL: art. 65, I, b, e § 1º, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0048602-
36.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 16/06/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Sílvio Mancusi, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Aditivo ao Contrato n.º 05/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa MAXSERV SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA. OBJETO:
Repactuação. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 e arts. 35 a 38 da Resolução TSE nº
23.234/2010. Processo SEI: 0061613-35.2020.6.05.8000. ASSINATURA: 17/06/2021.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA, e o Sr. Kelvin Lopes Barreto, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Aditivo ao Contrato n.º 68/2018, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e a Empresa FREITAS GUIMARÃES ENGENHARIA EIRELI. OBJETO: Acréscimo
quantitativo. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, "b" e § 1º da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI:
0055767-42.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 17/06/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Adriano Guimarães Sá Barreto de Freitas, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 122/2018, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa CTIS TECNOLOGIA S.A. OBJETO: prorrogação de prazo de
vigência. FUNDAMENTO LEGAL art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI: 0056876-
91.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 17/06/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Jorge David Ramirez Scott, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 13552/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para
fornecimento de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica ON-GRIDE,
compreendendo a elaboração do Projeto Executivo, Caderno de Especificações e Encargos,
a aprovação deste junto à concessionária de energia, o fornecimento de todos os
equipamentos e materiais no local da instalação, a instalação, a efetivação do acesso junto
à concessionária de energia, comissionamento e aferição de performance.. Total de Itens
Licitados: 2. Edital: 18/06/2021 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua
Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-
00026-2021. Entrega das Propostas: a partir de 18/06/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/06/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 17/06/2021) 70007-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 21.0.000002328-8. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2020. Objeto:
Prorrogar a vigência por 20 meses a partir de 30/09/2021, com vigência até 29/05/2023,
bem como alterar a cláusula sétima do contrato. Contratada: PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ: 05.340.639/0001-30. Fundamento Legal: artigos 57,
II, 58 e art. 65, da Lei nº 8.666/93. Signatários: Wilson Gamboge Júnior, Diretor-Geral, do
TRE/GO, pelo Contratante. Sirlene Cardoso Minganti, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG 70005

Nº Processo: 0003979-35.2021.6. Objeto: Aquisição de livros para atualização do acervo da
Biblioteca do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão.. Total de Itens Licitados: 96. Edital:
18/06/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha - São Luis/MA
ou https://www.gov.br/compras/edital/70005-5-00011-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 18/06/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
01/07/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital poderá
ser obtido também através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br.

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/06/2021) 70005-00001-2021NE000001

S EC R E T A R I A
AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão Eletrônico: 09/2021. SEI Nº. 0003497-87.2021.6.27.8000. OBJETO: prestação de
serviços de locação, confecção, colagem e manutenção de cartazes em outdoors externos
e em backbus. Fornecedores registrados: ARP nº. 39/2021 - NOVA INDUSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA - EPP / NOVAGRAF - CNPJ: 86.863.412/0001-70; Item 1 - Valor unitário:
R$ 540,00 - Qtde: 70; Item 2 - Valor unitário: R$ 690,00 - Qtde: 50. A Ata de Registro de
Preços será válida por 12 (doze) meses, a contar da assinatura, e estará disponível no sítio
http://www.tre-ma.jus.br/transparencia/compras/atas-de-registro-de-precos.

São Luís, 17 de junho de 2021.
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Proc. n.º 0003057-11.2021.6.12.8000. Objeto: inscrição de juízes e servidores no curso "O
Jurista do Futuro. Módulo I - Introdução ao Direito Digital e às Mídias Sociais". Fundamento
legal: inciso II e §1º do art. 25 c/c inciso VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores. Contratado: João Paulo de Souza Oliveira ME, CNPJ n.º 15.439.316/0001-51.
Valor: 10.000,00. Elemento: 3390.39. Declaração de Inexigibilidade: Hardy Waldschmidt -
Diretor-Geral, em 10/06/2021. Ratificação: Paschoal Carmello Leandro- Presidente, em
14/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 17/21. PROCESSO SEI N º: 0023001-
92.2020.6.17.8000 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 18/21 - Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material/serviço, conforme tabela
abaixo. BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): MTBX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA, CNPJ:
38.162.761/0001-12, VIGÊNCIA: 18/06/2021 a 18/06/2022. DATA DE ASSINATURA:
10/06/2021.

. ITEM M AT E R I A L UNID Q U A N T I DA D E
MÁXIMA

R EG I S T R A DA

P R EÇO
UNITÁRIO
R EG I S T R A D O

(R$)
. 01 Caneta de METAL Personalizada Unid 500 10,84

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 15/21. PROCESSO SEI N º: 0023001-
92.2020.6.17.8000 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 18/21 - Eletrônico. OBJETO:
registro de preços para eventual fornecimento de material/serviço, conforme tabela
abaixo. BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ: 00.658.540/0001-67,
VIGÊNCIA: 18/06/2021 a 18/06/2022. DATA DE ASSINATURA: 09/06/2021.

. ITEM M AT E R I A L UNID Q U A N T I DA D E
MÁXIMA

R EG I S T R A DA

P R EÇO
UNITÁRIO
R EG I S T R A D O

(R$)
. 02 Pasta de Couro Sintético Unid 400 34,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços n.º 16/21. PROCESSO SEI N º: 0023001-

92.2020.6.17.8000 MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão n.º 18/21 - Eletrônico. OBJETO:

registro de preços para eventual fornecimento de material/serviço, conforme tabela

abaixo. BENEFICIÁRIA DO(S) ITEM(NS): GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E

ETIQUETAS F & F LTDA, CNPJ: 11.114.463/0001-09, VIGÊNCIA: 18/06/2021 a

18/06/2022. DATA DE ASSINATURA: 11/06/2021.

. ITEM M AT E R I A L UNID Q U A N T I DA D E
MÁXIMA

R EG I S T R A DA

P R EÇO
UNITÁRIO
R EG I S T R A D O

(R$)
. 03 Envelope para

acondicionamento de diplomas
Unid 200 14,23
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0003234-51.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TRE-AL
ASSUNTO : Intérprete de Libras

 

Decisão nº 1302 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0906713,
trazendo encaminhamento pelo Senhor Secretário de Administração,
por conduto do despacho 09066510906651, sugerindo a indicação do
servidor Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e
Controle de Processo - SACP, e da servidora Flávia Lima Costa
Gomes de Barros, Chefe da Assessoria de Comunicação Social - ACS,
para atuarem como gestores dos Contratos nº 09/2021
(doc. 0905976) e 10/2021 (doc. 0905978), que tem por objeto a
prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas
(TRE-AL), firmado com a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. – EPP, e, a
prestação de serviços de audiodescrição (AD), em manifestações
públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa ALBERTO
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO,
respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 05/2021 (doc. 0904941).

APROVO a referida indicação, retornem os autos à
Diretoria-Geral para as providências de formatação e edição da
respectiva portaria. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/06/2021, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907096 e o código CRC 4153CAE6.

0003234-51.2021.6.02.8000 0907096v2

Decisão 1302 (0907096)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1000



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de junho de 2021.
À SCON, para registro contábil dos Contratos nº

09/2021 e nº 10/2021.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 18/06/2021, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907125 e o código CRC 7F20E0B3.

0003234-51.2021.6.02.8000 0907125v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 272/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0003234-
51.2021.6.02.8000, resolve:

 

Art. 1º. Designar o servidor Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e
Controle de Processo - SACP e a servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Chefe
da Assessoria de Comunicação Social - ACS, para atuarem como gestores dos
Contratos nº 09/2021 e 10/2021 que tem por objeto a prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para
surdos e ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou
apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa
EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. –
EPP, e a prestação de serviços de audiodescrição (AD), em manifestações públicas
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-
AL), firmado com a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANATO, respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão
Eletrônico nº 05/2021.

Art. 2º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução n.º 15.787/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Maceió, 18 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/06/2021, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907182 e o código CRC 9DEFB454.

0003234-51.2021.6.02.8000 0907182v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  23/06/21  13:28     NS                               USUARIO : NATALY KELRY   
  DATA EMISSAO      : 23Jun21   VALORIZACAO : 23Jun21  NUMERO  : 2021NS001956 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 09475334/0001-96 - EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMEN
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000045            DATA VENCIMENTO  : 23Jun21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 09/2021 (0905976), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
   DE TRADUÇÃO/INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS E DE LEGENDA PARA SURDOS E
ENSURDECIDOS (
  LSE), EM MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS, PROMOVIDAS OU APOIADAS
PELO TRE-AL
  , DENTRO DO ESTADO DE ALAGOAS, NAS MODALIDADE: AO VIVO PRESENCIAL, AO
VIVO NÃO
  -PRESENCIAL OU GRAVADO PREVIAMENTE. PROCESSO SEI Nº 0003234-
51.2021.6.02.8000.
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 09475334000196                 812310201                            
                                                                       92.750,00
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 11690558423 -  NATALY KELRY                    23Jun21   13:21  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
********************************************************************************

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  23/06/21  13:29                                      USUARIO : NATALY KELRY   
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
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  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N 09475334000196                                            
  EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE                        
                               SALDO ANTERIOR A 01JUN                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    23Jun 070011 00001 NS001956 541404           92.750,00C           92.750,00C
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por NATALY KELRY DE OLIVEIRA BRITO,
Estagiário(a), em 23/06/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908527 e o código CRC E23EEEAC.

0003234-51.2021.6.02.8000 0908527v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  23/06/21  13:32     NS                               USUARIO : NATALY KELRY   
  DATA EMISSAO      : 23Jun21   VALORIZACAO : 23Jun21  NUMERO  : 2021NS001957 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 08202383/0001-92 - ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
GRANA
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000046            DATA VENCIMENTO  : 23Jun21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 10/2021 (0905978), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
   DE AUDIODESCRIÇÃO (AD), EM MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS REALIZADAS,
PROMOVIDAS OU A
  POIADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (TRE-AL), DENTRO DO
ESTADO
   DE ALAGOAS, NAS MODALIDADE: AO VIVO PRESENCIAL, AO VIVO NÃO-PRESENCIAL
OU GRA
  VADO PREVIAMENTE. PROCESSO SEI Nº 0003234-51.2021.6.02.8000.                  
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 08202383000192                 812310201                            
                                                                       12.595,20
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 11690558423 -  NATALY KELRY                    23Jun21   13:21  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
********************************************************************************

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  23/06/21  13:33                                      USUARIO : NATALY KELRY   
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 0908530         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1010



 
  CONTA CORRENTE  : N 08202383000192                                            
  ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO                                     
                               SALDO ANTERIOR A 01JUN                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    23Jun 070011 00001 NS001957 541404           12.595,20C           12.595,20C
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por NATALY KELRY DE OLIVEIRA BRITO,
Estagiário(a), em 23/06/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908530 e o código CRC ECD51100.

0003234-51.2021.6.02.8000 0908530v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS001956   (0908527)
2021NS001957   (0908530)

Observação:

Aos Gestores,
Após registro dos Contratos 09/2021 (0905976) e

10/2021 (0905978), para continuidade da gestão, conforme Portaria
Presidência 272 (0907182).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 23/06/2021, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0908547 e o código CRC D39876AF.
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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 272/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0003234-51.2021.6.02.8000,
resolve:
Art. 1º. Designar o servidor Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e Controle de
Processo - SACP e a servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Chefe da Assessoria de
Comunicação Social - ACS, para atuarem como gestores dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021 que
tem por objeto a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos (LSE), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a
empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS
LTDA. - EPP, e a prestação de serviços de audiodescrição (AD), em manifestações públicas
realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado
com a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO, respectivamente,
conforme publicação no DOU, da homologação do Pregão Eletrônico nº 05/2021.
Art. 2º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 18 de junho de 2021.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 276/2021 TRE-AL/PRE/AEP
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da Res.-TRE/AL nº 15.933/2018 -
Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -,
CONSIDERANDO a edição pelo Conselho Nacional de Justiça, no último dia 16, da Res./CNJ nº
400/2021, que dispõe sobre a Política de Sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário;
CONSIDERANDO a necessidade de readequar a Comissão Gestora do Plano de Logística
Sustentável deste Tribunal seguindo, para tanto, o que disciplina, a esse respeito, o artigo 18 da
Res./CNJ nº 400/2021;
CONSIDERANDO que a Comissão deverá ser integrada por titulares de unidade das áreas de
gestão estratégica, sustentabilidade e compras ou aquisições; e
CONSIDERANDO a instrução observada nos autos do Processo SEI nº 0004504-
13.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
Publicada a Portaria 272/2021, no Diário da Justiça

Eletrônico - DJE (0911283), determino o encaminhamento do
presente procedimento à Secretaria de Administração, à
Assessoria de Comunicação Social e à Secretaria Judiciária
para ciência aos interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/07/2021, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911290 e o código CRC AA130A08.

0003234-51.2021.6.02.8000 0911290v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
Ciente da Portaria nº 272/2021 (0911283).
À CRPACF para dar conhecimento ao servidor Marcos

Roberto Santos.
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 02/07/2021, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911699 e o código CRC 5664E7C2.

0003234-51.2021.6.02.8000 0911699v1

Despacho GSJ 0911699         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1015



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2021.
À SLC, para registro da gestão e posterior remessa

dos autos às respectivas unidades de lotação dos servidores
designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/07/2021, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0911722 e o código CRC 6565E506.

0003234-51.2021.6.02.8000 0911722v1

Despacho SAD 0911722         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1016



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de julho de 2021.
Ciente da Portaria nº 272/2021 (0911283).
À SACP para dar conhecimento ao servidor Marcos

Roberto Santos.
Paulo Roberto Calheiros Correia
Coordenador-Substituto da CRPACF

Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO CALHEIROS CORREIA,
Coordenador Substituto, em 02/07/2021, às 11:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0912052 e o código CRC 3B164474.

0003234-51.2021.6.02.8000 0912052v1

Despacho CRPACF 0912052         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1017



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2021.
À SACP e CPAI,
Após registros no SIAC, para atos de gestão.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 09/07/2021, às 11:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915331 e o código CRC C7C242BE.

0003234-51.2021.6.02.8000 0915331v1

Despacho SLC 0915331         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1018



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho da SGO (0960059), a

estimativa para o uso até o final de 2021 para a Nota de
Empenho 242 será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
os seguintes itens:

Item 1 - Serviços de tradução/interpretação em
LIBRAS - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Item 2 - Serviços de legenda para surdos e
ensurdecidos (LSE) - R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 25/10/2021, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964972 e o código CRC 301F09B7.

0003234-51.2021.6.02.8000 0964972v1

Despacho ACS 0964972         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1019



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À COFIN, em atenção ao Despacho ACS 0964972.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 00:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965864 e o código CRC 5E2A0326.

0003234-51.2021.6.02.8000 0965864v1

Despacho GSAD 0965864         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1020



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SGO,
Diante da determinação do despacho GSAD

(0965864) e das informações constantes no despacho ACS
(0964972) encaminho os autos para ciência e demais
providências.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2021, às 08:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965886 e o código CRC 0493B705.

0003234-51.2021.6.02.8000 0965886v1

Despacho COFIN 0965886         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1021



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Anulação NE 242(RO 765).

Observação:

SALDO NE 242/2021
__ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA

RAZAO POR C. CONTABIL)_____
27/10/21  16:38                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO
                                                     PAGINA  :     26         
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
POSICAO         : OUTUBRO         - ABERTO                                    
CONTA CONTABIL  : 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             
                                                                              
  CONTA CORRENTE                                                                                                
SALDO EM  R$
  N 2021NE000242 47                                                           
  EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA             
15.000,00 C
                                                      

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 27/10/2021, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966223 e o código CRC D26A5D7E.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0966223         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1022



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
`
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0966223),

registro minha assinatura no empenho 2021NE242, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 27/10/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966310 e o código CRC CB3FE669.

0003234-51.2021.6.02.8000 0966310v1

Despacho COFIN 0966310         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1023



Data e hora da consulta:
Usuário:

  27/10/2021 17:41
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 242

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

17/06/2021 Estimativo 0003234-51.2021.6.02 - 19.749,50

09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO

21CT0009. Contratação de empresa para prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos  (LSE). Decisão 1192 (0903068).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

TOGO 3 JARDIM JAPAO

CEP

02124-050

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2003
Versão Data/Hora

27/10/2021 17:41:37
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 242/2021 (0966461)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1024



Data e hora da consulta:
Usuário:

  27/10/2021 17:41
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 19.749,50

Total da Lista

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

001 7.499,50Item 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em
manifestações  públicas  realizadas,  promovidas  ou  apoiadas  pelo
Tribunal   Regional   Eleitoral   do   Alagoas   (TRE-AL),   dentro   do
estado   de   Alagoas,   nas modalidades:  ao  vivo  presencial
(executado  no  local  do  evento),  ao  vivo  não-presencial (gravado  e
reproduzido  simultaneamente)  ou  gravado  previamente, nas
condições  e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº
05/2021 (0892822) e seus anexos.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

17/06/2021 Inclusão 139,00000 275,0000 38.225,00

27/10/2021 Anulação 1,00000 30.725,5000 30.725,50

Seq. Descrição Valor do Item

002 12.250,00Item 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços de  legenda
para surdos e ensurdecidos  (LSE), em  manifestações  públicas
realizadas,  promovidas  ou  apoiadas  pelo Tribunal   Regional   Eleitoral
do   Alagoas   (TRE-AL),   dentro   do   estado   de   Alagoas,   nas
modalidades:  ao  vivo  presencial  (executado  no  local  do  evento),  ao
vivo  não-presencial (gravado  e  reproduzido  simultaneamente)  ou
gravado  previamente, nas  condições  e especificações descritas no
edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822) e seus anexos.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

17/06/2021 Inclusão 35,00000 350,0000 12.250,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

27/10/2021 17:41:37

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

27/10/2021 16:47:35

Assinaturas

2  de      2003
Versão Data/Hora

27/10/2021 17:41:37
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 242/2021 (0966461)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1025



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Devolvo os autos à ACS, Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966524 e o código CRC 784AE5FC.

0003234-51.2021.6.02.8000 0966524v1

Despacho SAD 0966524         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1026



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SGO,
Informo que esta Assessoria está com um saldo no valor

de R$ 13.495,00 (treze mil quatrocentos e noventa e cinco reais) na
Nota de Empenho 242 e R$ 6.888,00 (seis mil, oitocentos e oitenta e
oito reais) na Nota de Empenho 243. Solicito o cancelamneto dos
respectivos saldos,, pois não haverá mais prestações de serviços, não
há outras pendências e não haverá inscrição de resto a pagar.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 14/12/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0988849 e o código CRC DE221DCD.

0003234-51.2021.6.02.8000 0988849v1

Despacho ACS 0988849         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1027



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 242/2021 - RO 941
NE 243/2021 - RO 943

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/12/2021, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989049 e o código CRC 90DAA82A.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0989049         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1028



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0989049),

registro minha assinatura no empenho 2021NE242 e 2021NE243,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/12/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989137 e o código CRC 052F1366.

0003234-51.2021.6.02.8000 0989137v1

Despacho COFIN 0989137         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1029



Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 18:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 242

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

17/06/2021 Estimativo 0003234-51.2021.6.02 - 6.254,50

09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO

21CT0009. Contratação de empresa para prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos  (LSE). Decisão 1192 (0903068).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

TOGO 3 JARDIM JAPAO

CEP

02124-050

Município

SAO PAULO SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2006
Versão Data/Hora

14/12/2021 18:17:05
Operação
Alteração

Nota de Empenho 242/2021 (0989159)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1030



Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 18:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.254,50

Total da Lista

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

001 6.254,50Item 1 - Contratação de empresa para prestação de serviços de
tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em
manifestações  públicas  realizadas,  promovidas  ou  apoiadas  pelo
Tribunal   Regional   Eleitoral   do   Alagoas   (TRE-AL),   dentro   do
estado   de   Alagoas,   nas modalidades:  ao  vivo  presencial
(executado  no  local  do  evento),  ao  vivo  não-presencial (gravado  e
reproduzido  simultaneamente)  ou  gravado  previamente, nas
condições  e especificações descritas no edital do Pregão Eletrônico nº
05/2021 (0892822) e seus anexos.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

17/06/2021 Inclusão 139,00000 275,0000 38.225,00

27/10/2021 Anulação 1,00000 30.725,5000 30.725,50

14/12/2021 Anulação 1,00000 1.245,0000 1.245,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 0,00Item 2 - Contratação de empresa para prestação de serviços de  legenda
para surdos e ensurdecidos  (LSE), em  manifestações  públicas
realizadas,  promovidas  ou  apoiadas  pelo Tribunal   Regional   Eleitoral
do   Alagoas   (TRE-AL),   dentro   do   estado   de   Alagoas,   nas
modalidades:  ao  vivo  presencial  (executado  no  local  do  evento),  ao
vivo  não-presencial (gravado  e  reproduzido  simultaneamente)  ou
gravado  previamente, nas  condições  e especificações descritas no
edital do Pregão Eletrônico nº 05/2021 (0892822) e seus anexos.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

17/06/2021 Inclusão 35,00000 350,0000 12.250,00

14/12/2021 Anulação 1,00000 12.250,0000 12.250,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

14/12/2021 18:17:04

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

14/12/2021 18:10:59

Assinaturas

2  de      2006
Versão Data/Hora

14/12/2021 18:17:05
Operação
Alteração

Nota de Empenho 242/2021 (0989159)         SEI 0003234-51.2021.6.02.8000 / pg. 1031



Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 18:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 243

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70273 ADM APOIO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

17/06/2021 Estimativo 0003234-51.2021.6.02 - 0,00

08.202.383/0001-92 ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO

21CT0010. Contratação de empresa para prestação de serviços de audiodescrição (AD). Decisão 1192 (0903068).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PAULISTA 726 ANDAR 13 BELA VISTA

CEP

01310-100

Município

BAURU SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2003
Versão Data/Hora

14/12/2021 18:17:45
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/12/2021 18:17
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 47 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

001 0,00Contratação de empresa para prestação de serviços de audiodescrição
(AD), em  manifestações  públicas  realizadas,  promovidas  ou
apoiadas  pelo  Tribunal  Regional Eleitoral  do  Alagoas  (TRE-AL),
dentro  do  estado  de  Alagoas,  nas  modalidades:  ao  vivo presencial
(executado  no  local  do  evento),  ao  vivo  não-presencial  (gravado  e
reproduzido simultaneamente)  ou  gravado  previamente, nas
condições  e  especificações  descritas  no edital do Pregão Eletrônico nº
05/2021 (0892822) e seus anexos. Despacho GSAD (0905992) e
despacho COFIN (090600).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

17/06/2021 Inclusão 35,00000 196,8000 6.888,00

14/12/2021 Anulação 1,00000 6.888,0000 6.888,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

14/12/2021 18:17:45

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

14/12/2021 18:11:39

Assinaturas

2  de      2003
Versão Data/Hora

14/12/2021 18:17:45
Operação
Alteração
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
Após a emissão das notas de empenho

(docs. 0989159 e 0989160), devolvo os autos à ACS.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/12/2021, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989162 e o código CRC B8FD2994.

0003234-51.2021.6.02.8000 0989162v1
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E-mail - 1021465

Data de Envio: 
  04/03/2022 11:15:28

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL <ascom@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@educalibras.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 09/2021. Renovação.

Mensagem: 
  Prezados,

Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 09/2021,cujo
objeto é a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de
legenda para surdos e ensurdecidos (LSE),, com vigência até 15/06/2022.

Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresar manter ou não o atual valor
pactuado.

Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela,
qual seja, o processo SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000.

Desde já agradeço a atenção e cordialidade rotineiras. 

OBS: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Santos
Gestor do contrato
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E-mail - 1021475

Data de Envio: 
  04/03/2022 11:20:12

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL <ascom@tre-al.jus.br>

Para:
    alberto@unifel.com.br

Assunto: 
  Contrato nº 10/2021. Renovação.

Mensagem: 
  Prezado,

Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 10/2021,cujo
objeto é a prestação de serviços de audiodescrição (AD), com vigência até 15/06/2022.

Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresa manter ou não o atual valor
pactuado.

Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela,
qual seja, o processo SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000.

Desde já agradeço a atenção e cordialidade rotineiras.

OBS: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

Atenciosamente,

Marcos Roberto Santos
Gestor do contrato
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
À COFIN
 
Sr. Coordenador,
 
Informo que até a presente data não houve qualquer

liquidação para o serviço objeto do Contrato nº 10/2021 - Antonio A.
Alves (assinado) (0905978) , firmado com sa ALBERTO ANTONIO
ALVES DE OLIVEIRA GRANATO e cuja gestão foi designada através
da Portaria Presidência nº 272/2021 (0911283).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 08/03/2022, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023024 e o código CRC 8AD48CE9.

0003234-51.2021.6.02.8000 1023024v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2022.
À GSAD,
Sr. Secretário,
A SCON vem desenvolvendo instrumento de

acompanhamento mais dinâmico das execuções orçamentárias
com suas repercussões contábeis. Tal procedimento deverá
ser periodicamente efetuado visando auxiliar a gestão na
monitoração dos contratos.

Diante do exposto, encaminho despacho SCON
(1023024) para ciência e encaminhamento à gestão contratual
para análise e procedimentos se necessários.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/03/2022, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023409 e o código CRC FDBA03B9.

0003234-51.2021.6.02.8000 1023409v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2022.
Em atenção ao Despacho COFIN 1023409, remeto

os presentes autos à ACS, para ciência da informação contida
no Despacho SCON 1023024 e promoção das medidas
pertinentes quanto à execução contratual, posto não ter
havido qualquer liquidação para o serviço objeto do Contrato
nº 10/2021 - Antonio A. Alves (assinado) (0905978), firmado
com sa ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA GRANATO,
cuja gestão cabe a essa Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/03/2022, às 01:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1023523 e o código CRC 3B350A4A.

0003234-51.2021.6.02.8000 1023523v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
Senhor Secretário;
Informamos que não houve liquidação porque esta

ACS entrou em contato com a empresa e solicitou um serviço
para efeito de analise, porém não tinha estrutura logística
para seguir com as solicitações. Em 2022, esta Assessoria já
elaborou um fluxo melhor para demandar os serviços com a
referida empresa, justificando, assim, a renovação do
contrato.

 

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 14/03/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 14/03/2022, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026034 e o código CRC 50BD3163.

0003234-51.2021.6.02.8000 1026034v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
À COFIN, para apresentar o pronunciamento

inserto no Despacho ACS (doc. 1026034), referente à
execução do Contrato nº 10/2021 - Antonio A. Alves,
conforme sinalizado no Despacho SCON (doc. 1023024).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2022, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026522 e o código CRC B7F9F948.

0003234-51.2021.6.02.8000 1026522v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
À SCON,
Para ciência do despacho GSAD (1026522).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/03/2022, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026600 e o código CRC C9421EE1.

0003234-51.2021.6.02.8000 1026600v1
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De: "Flávia Gomes de Barros" <flaviabarros@tre-al.jus.br>
Para: "marcossantos" <marcossantos@tre-al.jus.br>
Data: 08/03/2022 06:19 PM
Assunto: Fwd: Re: [ascom] Contrato nº 09/2021. Renovação.

 
 
 
 

From: Thais Aragão <thais@educalibras.com.br>
 To: Flávia Gomes de Barros <flaviabarros@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 8 Mar 2022 14:52:28 -0300
 Subject: Re: [ascom] Contrato nº 09/2021. Renovação.

  
Flávia, 
 
Agradecemos a oportunidade mas no momento não há intenção de renovação.
 
Abraços, 

 
THAIS ARAGÃO

     Comercial
 Tel. 11 2631-4473

  

 Educalibras
 

   
  

 

   

 
 
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 14:46, Thais Aragão <thais@educalibras.com.br> escreveu:

Flávia, 
 
Ok, combinado.
 
Abraço, 

 
THAIS ARAGÃO

     Comercial
 Tel. 11 2631-4473

  

 Educalibras
 

   
  

 

   

 
 
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 13:44, Flávia Gomes de Barros <flaviabarros@tre-al.jus.br> escreveu:

 
Thais, boa tarde!
 
Precisamos deste retorno o quanto antes!
 
Grata,
 
Flávia
 
 

From: Thais Aragão <thais@educalibras.com.br>
 To: Flávia Gomes de Barros <flaviabarros@tre-al.jus.br>

 Date: Tue, 8 Mar 2022 13:03:00 -0300
 Subject: [ascom] Contrato nº 09/2021. Renovação.

  
Prezados, boa tarde!
 
Confirmo o recebimento, vou verificar com a direção/financeiro o interesse na renovação.
 
Qualquer dúvida estou à disposição.
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Abraços,   
 
THAIS ARAGÃO

     Comercial
Tel. 11 2631-4473

  

 Educalibras
 

   
  

 

   

 
 
Em ter., 8 de mar. de 2022 às 12:51, Contato Educalibras <contato@educalibras.com.br> escreveu:

Meninas, 
 
Por gentileza, dar sequência urgente.
 
 

 
 

11 2631-4473

contato@educalibras.com.br
Rua Togo, 3 - Jd Japão
São Paulo - SP 02124-050

 
 
 

 

 
 
 
 
---------- Forwarded message ---------
De: TRE-AL/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL <ascom@tre-al.jus.br>
Date: sex., 4 de mar. de 2022 às 11:15
Subject: Contrato nº 09/2021. Renovação.
To: <contato@educalibras.com.br>
 
 
Prezados,
 
Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 09/2021,cujo objeto
é a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda
para surdos e ensurdecidos (LSE),, com vigência até 15/06/2022.
 
Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresar manter ou não o atual valor
pactuado.
 
Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela,
qual seja, o processo SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000.
 
Desde já agradeço a atenção e cordialidade rotineiras.
 
OBS: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.
 
Atenciosamente,
 
Marcos Roberto Santos
Gestor do contrato
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De: "Flávia Gomes de Barros" <flaviabarros@tre-al.jus.br>
Para: "marcossantos" <marcossantos@tre-al.jus.br>
Data: 07/03/2022 01:18 PM
Assunto: Fwd: [ascom] Contrato nº 10/2021. Renovação.

 
 
 
 

From: Alberto Granato <alberto@unifel.com.br>
 To: Flávia Gomes de Barros <flaviabarros@tre-al.jus.br>

 Cc: vanessa@unifel.com.br
 Date: Fri, 04 Mar 2022 14:13:42 -0300

 Subject: [ascom] Contrato nº 10/2021. Renovação.
 

Prezado Sr. Marcos Roberto, boa tarde.
 

Temos interesse na Renovação do Contrato, dentro dos moldes contratuais e valores já pactuados.
 

Precisam que nós encaminhemos ofício, ou apenas o e-mail manifestando interesse já é o sufuciente?
 

Desde já agradeço e permaneço à disposição.
 

Cordialmente,
 Alberto Granato.

Unifel_Educação e Tecnologia Corporativa
 Avenida Paulista 726, Conjunto 1303, Bela Vista

 São Paulo-SP Cep 01310-100
 (11) 3254-7652 (11) 97499-7361

 www.unifel.com.br
 
 

De: "TRE-AL/ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL" <ascom@tre-al.jus.br>
 Enviada: 2022/03/04 11:20:21

 Para: alberto@unifel.com.br
 Assunto: Contrato nº 10/2021. Renovação.

  
Prezado,

 
Trata-se de indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 10/2021,cujo objeto é a
prestação de serviços de audiodescrição (AD), com vigência até 15/06/2022.

 
Como indispensável, cumpre-me indagar se é do interesse dessa Empresa manter ou não o atual valor pactuado.

 
Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de procedimento que diz respeito à renovação em tela, qual seja,
o processo SEI nº 0003234-51.2021.6.02.8000.

 
Desde já agradeço a atenção e cordialidade rotineiras.

 
OBS: FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

 
Atenciosamente,

 
Marcos Roberto Santos

 Gestor do contrato
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CERTIDÃO

Certifico que, a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO
E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP em
resposta a mensagem enviada via e-mail (1021465), informou que
não há intenção de renovação do contrato nº 09/2021 (1027984).
Certifico, ainda, que novo procedimento administrativo foi iniciado
para continuidade dos serviços através do Processo SEI nº 0005706-
25.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 16/03/2022, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1028386 e o código CRC F865AA1B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Considerando o início do exercício financeiro, solicitamos

a Vossa Senhoria emissão de empenho para execução do Contrato
nº 09/2021 nos termos abaixo especificados:

 
Contratado: EDUCALIBRAS TREINAMENTO E

DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP -
CNPJ 09.475.334/0001-96,

Vigência contratual:  15/06/2022
Instrumentos: Contrato nº 09/2021 (0905329)
Valor a ser empenhado até 15/06/2022: R$

7.000,00 (sete mil reais).
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 12/04/2022, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046322 e o código CRC 9935005E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À SGO, para emissão de nota de emepnho,

consoante Despacho ACS 1046322.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 12/04/2022, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046361 e o código CRC 378DBAF0.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2022.
À ACS,
 
Para efetuarmos a nota de empenho indicada no

despacho doc. 1046322, solicitamos informar os valores
separados por item do contrato (vide evento 2021 - 0964972).

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 19/04/2022, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 20/04/2022, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046557 e o código CRC A4F7BD8C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de abril de 2022.
À SGO,
Em atendimento ao Despacho 1046557, a estimativa para

o uso até a vigência contratual que será dia 15/06/2022, será de R$
7.000,00 (sete mil reais) para os seguintes itens:

Item 1 - Serviços de tradução/interpretação em LIBRAS -
 R$ 3.000,00 (três mil reais)

Item 2 - Serviços de legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE) - R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ROBERTO SANTOS, Técnico
Judiciário, em 19/04/2022, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1048483 e o código CRC 3104EE94.
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