
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2376 - TRE-AL/PRE/DG/STI/COINF

Seguem dados relevantes:
 

Do Proc SEI nº 0001338-12.2017.6.02.8000:

Contrato TRE/AL nº 18/2017: 0291727: vigente até 08/09/2018;
Publicação no DOU: 0292079
Gestão: Portaria TRE/AL nº 613/2017: 0333486

Do Proc SEI nº 0011052-93.2017.6.02.8000:

Empenho 2018NE000072, doc. 0340176, até setembro/2018;

Do Proc SEI nº 0002902-89.2018.6.02.8000:

Decisão autorização 1º Termo Aditivo: 0418445 : vigente até 08/09/2019;
1º Termo Aditivo: 0431321;
Publicação no DOU: 0431327;
Empenho 2018NE00668, doc. 0432598, de 09/09/2018 até 31/12/2018.
Memória de Cálculo de Reajuste e pedido de reforço de empenho: 0455820;
Autorização de reforço de empenho: 0456613;

Do Proc SEI nº 0010116-34.2018.6.02.8000:

Empenho 2019NE000126, doc. 0491770, até 08/09/2019;
Empenho 2019NE000169, doc. 0496667, reforço;
Empenho 2020NE000071, doc. 0644174, de janeiro/2020 até 08/09/2020.

Do Proc SEI nº 0000952-11.2019.6.02.8000:

2º Termo Aditivo: 0595161 : vigente até 08/09/2020;
Publico no DOU: 0595175;
Empenho 2019NE000670, doc. 0596216, 2º Termo Aditivo, de 09/09/2019 até
31/12/2019;

Do Proc SEI nº 0000915-47.2020.6.02.8000:

3º Termo Aditivo: 0741892: : vigente até 08/09/2021;
Publicação no DOU: 0743050;
Empenho 2020NE00561 (0738047): de 09 de setembro/2020 até 31/12/2020 +
instalação.
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E-mail - 0887281

Data de Envio: 
  04/05/2021 13:14:39

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    segec@tre-al.jus.br
    geison.costa@alootelecom.com.br
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Contrato 18/2021 - Interesse em renovar

Mensagem: 
  À FSF (Alootelecom)

Trata-se de eventual renovação do Contrato 18/2017.

Considerando que o contrato atual tem vigência até o próximo dia 08/09 e que o mesmo é prorrogável,
cumpre-me indagar sobre o interesse dessa Empresa em renovar a contratação por outros 12 (doze)
meses e se há concordância na manutenção dos preços atualmente pactuados.

Gentileza confirmar o recebimento deste.

Att.
Daniel Macêdo
Coordenador de Infraestrutura
TRE/AL
Fone: (82) 2122-7740
e-mail: danielsouto@tre-al.jus.br
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Maceió/AL, 20 de maio de 2021. 

 

 

AO 

PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

Att.: Sr(a) Pregoeiro(a) 

 

Ref.: Renovação do Contrato TRE/AL nº 18/2017 

Edital de pregão na forma eletrônica nº 31/2017  

  

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

Com o objetivo de atender ao disposto no Edital de Pregão na Forma Eletrônica nº 

31/2017 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL, segue, em anexo, a 

proposta de preços para RENOVAÇÃO DO CONTRATO TRE/AL Nº 18/2017 com 

aplicação de reajuste de acordo com Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato nº 

18/2017, para prestação de serviços de empresa especializada para fornecimento de 

enlace dedicado de acesso à Internet para a o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 

quantidades e especificações descritas nos Anexos I e I-A no edital. A presente proposta 

observará os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme as especificações 

constantes no Edital e seus anexos, da empresa FSF TECNOLOGIA S.A., estabelecida 

no endereço, Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL, inscrita no CNPJ 

05.680.391/0001-56. 

 

A documentação apresentada objetiva atender todas as exigências do Edital supracitado, 

e está devidamente rubricada/assinada por representante legal da empresa. 

 

Colocamo-nos à disposição de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, através 

do fone/fax: (082) 2123-3500, e-mail: felipe@alootelecom.com.br.  

 

 

 

 
Nome: Felipe Calheiros Cansanção 

Cargo: Diretor Presidente 

RG: 2000001100607 SSP-AL 

CPF: 041.633.924-75 
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PROPOSTA COMERCIAL PARA ATENDIMENTO EDITAL DE PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 31/2017 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1.  Para elaboração dessa proposta de preço foram consideradas as especificações 

contidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos. 

 

1.2.  Informações cadastrais: 

 

Razão Social: FSF Tecnologia S.A.; 

Nome fantasia: Aloo Telecom; 

CNPJ/MF: 05.680.391/0001-56; 

Inscrição Estadual: 241047889; 

Inscrição Municipal: 900646713; 

Endereço: Rua Joaquim Nabuco, 325, Farol, Maceió-AL; 

Telefone/fax: (082) 2123-3500; 

E-mail: felipe@alootelecom.com.br; 

Endereço Eletrônico: www.aloo.com.br.  

 

1.3.  Estão inclusos nos preços propostos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros ônus que 

porventura possam recair sobre o fo\rnecimento do objeto da presente licitação. 

 

2. OBJETO 

 

2.1.  A presente proposta tem por objeto a RENOVAÇÃO DO CONTRATO TRE/AL 

Nº 18/2017, com aplicação de reajuste de acordo com o Parágrafo Sexto da Cláusula 

Quinta do Contrato, para prestação de serviços para fornecimento de enlace dedicado de 

acesso à Internet para a o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme quantidades e 

especificações descritas nos Anexos I e I-A do edital. 

 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

 

3.1. A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias corridos, podendo ser 

prorrogada, através de solicitação do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL. 

 

4. PRAZO DE ATIVAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1. Para o objeto da licitação, o prazo máximo de instalação será de até 45 (quarenta e 

cinco) dias, contados a partir do envio da nota de empenho. 

 

5. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da 

data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual e 
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sucessivo período, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério do TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL, na forma disposta no artigo 57, inciso II, da Lei 

N° 8666/1993. 

 

6. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVIÇOS 

 

6.1. Contratação de empresa para fornecimento de enlace dedicado para acesso à internet, 

com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no prédio sede do Fórum Eleitoral de 

Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo 

Horizonte, Arapiraca, Alagoas – CEP 57312-630; 

 

6.2 . A ALOO TELECOM possui autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 

 

6.3 . O serviço de comunicação de dados estará disponível 24 (vinte e quatro) horas por 

dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

 

6.4 . Operação em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 

 

6.5 . Suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de IPv6; 

 

6.6 . A ALOO TELECOM irá considerar a velocidade apresentada como banda livre 

(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do 

modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 

 

6.7 . A ALOO TELECOM fornecerá bloco de no mínimo 6 (seis) endereços IPs válidos, 

contíguos e roteáveis a partir da internet; 

 

6.8 . Os endereços IPs fornecidos serão visíveis a partir da Internet (endereços públicos); 

 

6.9 . A ALOO TELECOM irá fornecer enlace de comunicação terrestre, provido através 

de conexão de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido 

aos requisitos de desempenho; 

 

6.10 . Os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do FEA serão apropriados 

para uso interno, não devendo ser susceptíveis a propagação de fogo; 

 

6.11 . A ALOO TELECOM se obriga a disponibilizar e manter durante toda a prestação 

do serviço, equipamento roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na 

capacidade especificada; 

 

6.12 A responsabilidade de configuração e gerenciamento do equipamento roteador será 

exclusivamente de competência da licitante ALOO TELECOM. A ALOO TELECOM se 

comprometerá a dar suporte para a implantação do serviço, inclusive alocando um técnico 

para definição, configuração, implantação e testes no roteador e no acesso, em conjunto 

com os técnicos do Regional, e para atendimento no local de sua instalação, caso haja a 

necessidade; 
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6.13 . O roteador possuirá porta padrão Gigabit Ethernet para conexão aos equipamentos 

de rede do TRE/AL. Será configurada no roteador uma comunidade SNMP v1/v2 que 

permita acesso do tipo somente leitura, por parte do Regional, a todos os parâmetros 

disponíveis no roteador; 

 

6.14 . O roteador suportará tráfego com banda completamente ocupada, sem exceder a 

70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado o rompimento deste limiar, a 

ALOO TELECOM irá substituir o roteador por equipamento de maior capacidade de 

processamento. A ALOO TELECOM fornecerá usuário de leitura de configurações e 

capaz de visualizar parâmetros de uso, como o da CPU; 

 

6.15 . O serviço irá incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, 

compreendendo instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção; 

 

6.16 . 30 (trinta) dias antes do o término de vigência contratual, a ALOO TELECOM irá, 

junto à Gestão Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus 

equipamentos das dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade 

o TRE quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 

 

6.17 . A contratação terá valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 

trafegada; 

 

6.18 . Não existirão filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 

explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

 

6.19 . Eventuais intervenções programadas no serviço por parte da ALOO TELECOM, 

que demandem a indisponibilidade do mesmo, serão previamente agendadas com a 

contratante e realizadas em horários que não impactem o andamento dos trabalhos em 

curso; 

 

6.20 . Abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central de Atendimento 

Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos ou móveis, e também 

de sítio na Internet; 

 

6.20.1 . A Central de Atendimento manterá gravados os atendimentos telefônicos 

por um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE 

poderá requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 

(um) dia útil após a solicitação; 

 

6.20.2 . Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato através de 

telefone móvel diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O 

primeiro contato será obrigatoriamente ser realizado junto à Central de 

Atendimento, por meio de ligação gratuita; 

 

6.20.3 . No ato da abertura do chamado técnico será gerado e fornecido o número 

da ocorrência para o devido acompanhamento; 

 

6.20.4 . A LICITANTE deverá informar a URL do site de Internet bem como o 

número telefônico 0800 para fins de verificação de adequação; 
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6.21 . O suporte técnico estará disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias 

por semana; 

 

6.22 . O procedimento de abertura de chamados irá cadastrar, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

6.22.1 . Código de identificação da contratante; 

6.22.2 . Código de identificação do circuito afetado; 

6.22.3 . Descrição do problema observado e; 

6.22.4 . Identificação e contatos do responsável pela abertura do chamado 

(contratante). 

 

6.23 . Cada chamado aberto receberá um código de identificação, que será informado ao 

responsável pela abertura na contratante. Tal código será utilizado futuramente no 

acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da apuração de descontos 

por não cumprimento dos níveis de serviço contratados. 

 

6.24 . O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o TRE-AL, mesmo quando for 

necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da ALOO TELECOM ou 

qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço; 

 

6.25 . O atendimento obedecerá aos prazos abaixo: 

 

6.25.1 Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há 

indisponibilidade no uso do serviço. Prazo de Solução Definitiva de 08 (oito) 

horas; 

 

6.25.2 . Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, 

simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém 

apresentando problemas. Prazo de Solução Definitiva de 12 (doze) horas; 

 

6.25.3 . Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas 

que não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços e esclarecimentos 

técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços. Não haverá abertura de 

chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e 

feriados. Prazo de Solução Definitiva de 03 (três) dias úteis 

 

6.26 . Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados de 

solução definitiva, em decorrência da abrangência e complexidade do serviço, a ALOO 

TELECOM irá apresentar justificativa e propor novo prazo, submetendo-o à aprovação 

do TRE-AL; 

 

6.27 . Será considerado para efeitos do nível mínimo de serviço exigido, prazo de solução 

definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico efetuada pela 

equipe técnica do TRE-AL à ALOO TELECOM e a efetiva recolocação dos serviços em 

seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe especializada do TRE-AL; 

 

28 . A ALOO TELECOM estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas; 
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6.29 . As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em 

função do não cumprimento do Nível Mínimo de Serviço, conforme a severidade 

apresentada: 

6.29.1 . Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 

 

6.29.2. Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 (cinco) dias; 

 

6.29.3. Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 

 

6.29.4. Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos 

subitens anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor 

global da contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo 

de 5% da Contratação. 

 

6.30. Após concluído o chamado, a ALOO TELECOM comunicará o fato à equipe 

técnica do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-

AL não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até 

que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM. Neste caso, o TRE-AL 

fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto; 

 

6.31.  A ALOO TELECOM irá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 

eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de 

seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço; 

 

6.32. O serviço irá possuir índice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou igual, a 

99,4% (noventa e nove vírgulas quatro por cento); 

 

6.33. A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual 

de tempo em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. 

 

6.33.1. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o 

acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas 

indisponibilidades as seguintes situações: 

 

6.33.1.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pelo 

TRE-AL. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela ALOO 

TELECOM com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência; 

 

6.33.1.2. Paradas internas sob responsabilidade do TRE-AL (sem 

responsabilidade da ALOO TELECOM). 

 

6.34. O índice de indisponibilidade mensal (IDM) será definido conforme descrito 

abaixo: 

6.34.1 . IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100 
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6.34.2 . Mc = Minutos contratados no mês (1440 * qtde. de dias no mês). Mi = 

Minutos de indisponibilidade no mês. 

 

6.35. Será considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade da 

transmissão/recepção de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a Internet; 

 

6.36. A ALOO TELECOM irá garantir latência (o tempo em que um pacote IP leva para 

ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso à Internet) menor ou igual 

a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a 1% (um por cento). O valor 

de referência será o valor médio obtido em uma amostra de 5 (cinco) minutos. Quando a 

utilização do link for inferior a 80%, cada violação destes limiares será considerada 

indisponibilidade de 5 minutos; 

 

6.37. A ALOO TELECOM irá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do 

tráfego da conexão do Regional, e disponibilizar, por meio do seu “Portal de 

Acompanhamento dos Serviços”, informações sobre os serviços prestados; 

 

6.38. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer ferramenta de 

gestão acessível através da Internet por intermédio de um navegador web, com acesso 

restrito através de usuário/senha, e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP; 

 

6.39. As estatísticas de desempenho do acesso à internet serão atualizadas em intervalos 

de no mínimo 5 (cinco) minutos, sendo que a ALOO TELECOM irá manter disponíveis 

no portal por, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 

6.40. A medição de tráfego de acesso em tempo real não poderá causar qualquer 

degradação, deficiência ou interrupção na prestação do serviço contratado; 

 

6.41. Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a ALOO TELECOM irá 

calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso apresente valor inferior ao 

mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestação do serviço, conforme 

especificado abaixo: 

 

6.41.1.1 . VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

6.41.1.2 . VD Valor do Desconto; 

6.41.1.3 . VMA Valor Mensal do Acesso; 

6.41.1.4 . IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 

 

6.42. Após a ativação do enlace, a equipe técnica do TRE-AL realizará os testes 

necessários para homologação; 

 

6.43. A cobrança dos serviços se iniciará apenas após a efetiva homologação do circuito; 

46. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos valores mensais, de instalação 

(único) e de mudança de endereço do enlace dedicado; 

 

7.  A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DA 

SOLUÇÃO, DESCREVENDO: 

 

7.1. Relação dos Equipamentos Ativos 
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Serão fornecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE ACESSO 

À INTERNET. 

 

a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL: 

 

1. Roteador do fabricante RAISECOM no modelo MSG 1200 ou similar. 

 

b) No backbone da ALOO TELECOM: 

 

1. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX5 ou similar; 

2. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X460-24t ou similar; 

3. Fibra Óptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-12F ou similar. 

 

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos a esta proposta. 

 

11.2. Projeto de Encaminhamento e Implantação Inicial do Serviço 

 

 
 

11.3. Os acessos de Fibra Óptica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TRE/AL, seguirão 

conforme detalhado abaixo no diagrama: 
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ALOO TELECOM

Rede de Acesso

Fibra Óptica

Existente

Rede de Acesso

Fibra Óptica 1

TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL – TRE/AL

Rede 

Cliente

CEO

CPE

 
 

 

12. PROPOSTA TÉCNICA DA SOLUÇÃO 

 

12.1. Os serviços objetos do Edital serão atendidos através da utilização dos 

seguintes produtos da Aloo: 

 

12.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO 

 

12.1.1.1. Características 

 

a) O ALOO MAX IP DEDICADO é a solução de Internet Dedicada da ALOO, ou seja, 

a sua Internet Profissional. Com essa solução sua empresa obtém acesso à Internet de 

forma dedicada e a banda (velocidade contratada) é garantida para o cliente. 

 

b) Além disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para 

download quanto para upload e de endereços IPs fixos, que possibilitam a 

disponibilização de conteúdo próprio sem necessidade de contratação de serviços de 

hospedagem, bem como o acesso remoto de usuários. 

 

c) Principais Características: 

i. Acesso simétrico: velocidade de download igual a de upload; 

ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada é garantida; 

iii. Disponibiliza 8 endereços de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda 

solicitada; 

iv. Supervisão 24x7 dedicada ao seu link. 

 

d) O modelo padrão de conexão para entrega do serviço ALOO MAX IP DEDICADO 

está detalhado na figura abaixo: 
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Backbone 

IP

NOC

CPE

Empresa

Internet
  

 

e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN) 

estará conectada à interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao 

equipamento do acesso ALOO MAX IP DEDICADO. 

 

f) Ideal para: 

i. Empresas e Órgãos Públicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de 

upload é igual a de download o desempenho ao enviar arquivos é superior; 

ii. Empresas e Órgãos Públicos que disponibilizam conteúdo próprio e precisam de 

endereços válidos na Internet (IPs fixos). 

 

12.1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATIVO 

 

12.1.2.1. Características do Gerenciamento Proativo 

 

a) Gerenciamento de todos os circuitos e serviços, independentemente de uma eventual 

subcontratação; 

 

b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e serviços, independentemente de 

suas tecnologias; 

 

c) A Aloo é responsável por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos, 

sistemas e ferramentas necessárias para o provimento da solução de Gerência; 

 

d) Qualquer inclusão ou alteração de características técnicas dos circuitos na gerência, 

será realizada no prazo do ANO, a partir da implementação da característica técnica ou 

da ativação dos novos circuitos; 

 

e) A Gerência de Rede e Serviços atuará de forma proativa, antecipando-se aos problemas 

na rede e garantindo a qualidade do serviço, realizando abertura, acompanhamento e 

fechamento dos chamados técnicos; 

 

f) A Gerência irá operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano; 

 

g) Caso haja necessidade de realizar manutenção preventiva da solução, a ALOO 

TELECOM formalizará via e-mail, à CONTRATANTE, com no mínimo 5 (cinco) dias 

úteis de antecedência; 
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h) A indisponibilidade dos dados de gerência será contabilizada como indisponibilidade 

do serviço, no período em que os dados não forem coletados ou ficaram inacessíveis, caso 

isto implique em perda de dados; 

 

i) Os dados ficarão armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilização dos 

dados será realizada on-line, para dados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso 

sob demanda para dados anteriores a esse período; 

 

j) O cliente deve fornecer todas as informações necessárias, como endereço completo, 

telefones e contatos em todas as unidades que farão parte do backbone, e serão 

gerenciadas pela Aloo; 

 

k) Será habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde será criada a comunidade 

SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Gerência do Cliente, 

independente do gerenciamento realizado pela Aloo. 

 

12.1.2.2. Chamado Técnico 

 

a) A abertura do chamado será realizada pela equipe de gerência da Aloo, imediatamente 

após a constatação de defeito ou falha em qualquer circuito ou serviço que esteja em 

funcionamento; 

 

b) Os circuitos e serviços receberão uma identificação única tanto para o Cliente como 

para a Aloo, que será de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerência, e 

será utilizada na abertura do chamado técnico pela Gerência Proativa; 

 

c) As informações de chamados, que serão visualizadas através do Portal, irão conter: 

 

i. Número do Chamado 

ii. Data e Hora da Abertura 

iii. Status (aberto/fechado) 

iv. Localidade 

 

d) As tentativas de contato com os técnicos do Cliente para aberturas de chamados, 

recorrências ou encerramento de chamados, que não tenham tido sucesso por ausência 

dos técnicos, serão registradas no campo “Histórico” do chamado, não resultando em 

penalidades de SLA para a Aloo; 

 

e) Os chamados técnicos só serão encerrados por um técnico do Cliente, em conjunto com 

a Central de Atendimento, que entrará em contato com o Cliente, para encerrar os 

chamados solucionados. Não será admitido o fechamento do chamado técnico por 

técnicos das unidades do Cliente; 

 

f) Os técnicos autorizados para o encerramento dos chamados serão informados pelo 

Cliente, na implantação do serviço. 

 

12.1.2.3. Portal de Gerência 

 

a) A visualização das informações são via WEB; 
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b) Possibilitará definição de perfis de usuários e senhas para controle de acesso às 

informações de gerência, com conexão segura; 

 

c) Terá uma interface única para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias 

empregadas para a prestação dos serviços; 

 

d) O intervalo de coleta dos dados para exibição das informações serão de 5 minutos; 

 

e) A visualização das informações apresentará todas as funcionalidades listadas nos itens 

abaixo: 

 

i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade; 

 

ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualização do status de 

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compõem a topologia da rede 

(roteadores e circuitos) será definido pelo Cliente; 

 

iii. Visualização da utilização de banda dos circuitos, em tempo real, diário, semanal e 

mensal, com a opção de consulta de dados históricos; 

 

iv. Visualização do consumo de CPU e memória dos roteadores com opção de consulta 

de dados históricos; 

 

v. Visualização do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opção de consulta 

de dados históricos; 

 

vi. Indicação de congestionamento nos circuitos, além dos valores de limiares excedidos 

e o enfileiramento e/ou descarte do tráfego nos roteadores; 

 

vii. Visualização dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo 

contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados. 

 

12.1.2.4. Relatórios 

 

a) O acompanhamento da qualidade dos serviços da rede, acompanhamento dos 

chamados e do SLA estabelecido são feitos através de relatórios disponibilizados pela 

Aloo, no Portal de Gerência, para consulta diária, mensal ou sob demanda; 

 

b) O portal conterá todas as informações necessárias; 

 

c) A Aloo armazena todos os dados e informações coletadas durante a vigência do 

contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados 

sumarizados para confecção de relatórios, acompanhamento dos chamados, 

acompanhamento da qualidade de serviço, de faturamento, dentre outros. Esses dados 

serão disponibilizados ao Cliente ao final do contrato; 
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d) Todos os relatórios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informações. 

Os filtros também permitem a seleção de informações a serem impressas de um ou mais 

circuitos ou de toda rede, à critério do Cliente; 

 

e) Todos os relatórios possibilitam a seleção de datas de início e fim do período a que se 

referem os dados a serem exibidos; 

 

f) A solução de gerência permite que todos os relatórios possam ser visualizados, 

armazenados em meio eletrônicos e impressos. É implementada a funcionalidade de 

exportação dos relatórios em formatos compatíveis com MS Office, BR Office e PDF; 

 

g) Os relatórios abaixo são visualizados on-line ou gerados sob demanda: 

 

i. Relatórios de Tráfego: relatórios diários que apresentam o tráfego de todos os circuitos, 

com suas séries históricas, fornecendo subsídios para analisar o desempenho e as 

tendências de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informações da 

banda utilizada e do volume de tráfego; 

 

ii. Relatório de Acompanhamento dos Chamados: relatório diário com todas as 

informações relativas ao chamado como data, hora, identificação do elemento (circuito 

ou equipamento), descrição detalhada do chamado; 

 

iii. Relatórios de Chamados: relatório mensal de chamados abertos e encerrados; 

 

iv. Relatórios de Reincidência: relatórios que mostram problemas reincidentes dos 

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede; 

 

v. Relatório de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito 

as ocorrências de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada 

indicador (Parâmetros de Qualidade dos Circuitos e Serviços); 

 

vi. Relatório Específico de SLA: relatório de acompanhamento de cada indicador a ser 

monitorado para o SLA. Estes relatórios serão emitidos mensalmente. 

 

12.2. Cronograma de Implantação 

 

Nome da tarefa Duração 

Implantação do Projeto de Rede de Acesso do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

– TRE/AL 
45 dias 

   Projetos 3 dias 

      Emissão de Termo de Abertura do Projeto 1 dia 

      Esboço do projeto de Rede Óptica 1 dia 

      Solicitação de materiais/equipamentos no SIA 3 dias 

   Suprimentos 3 dias 

      Fornecimento do cabo óptico 2 dias 

      Fornecimento de miscelânea 2 dias 
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      Fornecimento de DGO 2 dias 

      Fornecimento de CEO 2 dias 

      Entrega de miscelânea no local da obra 3 dias 

      Entrega de DGO no local da obra 3 dias 

      Entrega de CEO no local da obra 3 dias 

   Documentação 5 dias 

      Elaboração do contrato de Prestação de Serviço 3 dias 

      Elaboração do Projeto de Rede Óptica 3 dias 

      Protocolo na concessionária de energia local 1 dia 

      Licenciamento na Concessionária de energia local 1 dia 

      Licenciamento Ambiental 1 dia 

      Entrega de As-Built 5 dias 

      Entrega das Curvas OTDR 2 dias 

      Entrega dos testes de Potência Óptica 2 dias 

      Entrega do Plano de Bobina 5 dias 

      Entrega dos testes de Bobina 5 dias 

   Implantação do cabo óptico 8 dias 

      Equipamento de postes 5 dias 

      Lançamento de cabo óptico 8 dias 

   Emendas e Fusões 5 dias 

      Instalação/fusão das CEO 5 dias 

   Testes e certificações 8 dias 

      Adequação física da Rede Óptica 10 dias 

      Testes de OTDR 2 dias 

      Testes de Potência Óptica 8 dias 

   Aceitação da Rede Óptica 13 dias 

      Análise dos testes OTDR/Potência 1 dia 

      Vistoria conjunta em campo 13 dias 

      Emissão de relatório de entrega/aceitação 1 dia 

 

 

13. PREÇOS DOS SERVIÇOS 

 

13.1.  Planilha de Preços Resumo LOTE 1 
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Obs.: 1. Aplicado reajuste conforme previsto no Parágrafo Sexto da Cláusula 

Quinta do Contrato nº 18/2017; 2. Considerado variação do IST – Fev/21 e IST – 

Mar/21 (https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-

precos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-2013-ist);  

14. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

14.1.  Segue abaixo os dados do profissional com formação superior em uma das 

graduações exigidas no Art. 9 da Resolução nº 218/73 do CONFEA, que será o 

responsável técnico pela execução dos serviços conforme descritos nesta proposta 

comercial: 

 

a) Nome: Sérgio Ferreira de Brito; 

b) Profissão: Engenheiro Eletricista; 

c) CREA/AL: 0205030912; 

d) RG: 1419604 - SSP/AL; 

e) CPF: 020.871.724-20. 

 

15. DADOS BANCÁRIOS 

 

15.1.  Banco do Brasil (001); Agência: 4983-2; Conta: 50728-8. 

 

16. NETWORK OPERATION CENTER – NOC 

 

noc@alootelecom.com.br  

 

Número principal 24/7 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano) 

 

17. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500 

 

Se o escalonamento é necessário para questões técnicas relacionadas a um bilhete de 

problema em que não se consiga resolver no número principal, favor ligar imediatamente 

para ordem listada abaixo: 

LOTE ITEM Descrição Período PREÇO ESTIMADO

1
Prestação de serviço de comunicação de 

dados
Anual 15.455,56R$         

2
Instalação para prestação dos serviços de 

comunicação de dados

Por 

ocorrência
-R$                  

3
Mudança de Endereço dos serviços de 

comunicação de dados

Por 

ocorrência
505,08R$             

15.960,64R$        

Valor Global = R$ 15.960,64 (quinze mil, novecentos e sessenta reais e 

sessenta e quatro centavos)

1

VALOR GLOBAL DO LOTE 1
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Proposta Comercial 

 

 

 

 

 
18. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 08h00 – 18h00: 

www.alootelecom.com.br  

Atendimento Online: 09h00 – 20h00 

 

Mônica Rollim 

Supervisora BCC/ SAC 

82.2123-3536 

82.99118-0495 

monica.rollim@alootelecom.com.br  

 

Ana Cláudia Lamin 

Gerente de Relacionamento 

82.99122-2107 

ana.lamin@alootelecom.com.br  

 

19. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM 

 

Seg a sex 8h00 – 18h00: 

Samara Lima 

Coordenadora Financeira  

82.2123-3514 

samara.lima@alootelecom.com.br      

 

 

Maceió/AL, 20 de maio de 2021. 

 

 

 
Nome: Felipe Calheiros Cansanção 

Cargo: Diretor Presidente 

RG: 2000001100607 SSP-AL 

CPF: 041.633.924-75 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4663-18BE-

BB87-4D75 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 4663-18BE-BB87-4D75

Hash do Documento 

E07645EF8052A807246D471B50E2AD05BC1442FEE9C190DC1FE50A04E941C152

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/05/2021 é(são) :

Felipe Calheiros Cansanção (Signatário) - 041.633.924-75  em 

20/05/2021 15:15 UTC-03:00

Nome no certificado: Felipe Calheiros Cansancao

Tipo: Certificado Digital
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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 maio de 2021.
À SEGEC (unidade gestora)
 
Sra. Chefe,
 
Segue proposta comercial, 0897521, Contrato

TRE/AL nº 18/2017, para eventual renovação.
Houve negociação com a Empresa, via e-mail,

conforme registro nestes autos, culminando com o interesse
em renovar e em praticar. reajuste conforme previsto no
Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato nº 18/2017;
considerado variação do IST – Fev/21 e IST – Mar/21
(https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
eprecos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-
2013-ist).

Todos os eventos relevantes, inclusive os
originadores da contratação, notadamente o Termo de
Referência orignal, evento 0231102, são localizáveis por meio
da informação exordial.

Informo ser imprescidível o serviço em tela, vez
que trata do principal serviço de conexão de dados do Fórum
Eleitoral de Arapiraca - FEA.

Quanto à qualidade dos serviços prestados
e conduta da contratada durante a execução dos serviços
(eventuais instruções para aplicação de penalidade), salvo
registros diversos no âmbito da gestão do contrato, não há
nada que desabone os serviços prestados.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Fiscal de Contrato, em 27/05/2021, às 07:43, 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
0897522 e o código CRC 784519F7.

0003387-84.2021.6.02.8000 0897522v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0003387-84.2021.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  FSF TECNOLOGIA S.A

 Procedimento Administrativo: 0003387-
84.2021.6.02.8000

 

 Contrato: 18/2017 

 

Objeto: Fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

Consta dos autos, a seguinte
documentação geral
necessária a quaisquer alterações
contratuais?

SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao
procedimento licitatório realizado?    

2 Contrato original assinado pelas
partes? X  0291727

3 Eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes? X  

1º Termo Aditivo - (0431321)

2º Termo Aditivo: (0595161)

3º Termo Aditivo: 0741892

4
Extrato da publicação na imprensa
oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de
apostilamentos precedentes?

  X  

1º Termo Aditivo - 0431327;

2º Termo Aditivo: 0595175

3º Termo Aditivo: 0743050 
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5
O prazo de vigência do ajuste
(contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação
Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?

  X   Vigente até 08/09/2021

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a
Administração contratante?

   X  0913578

7 Previsão de recurso orçamentário para
suportar a despesa, conforme o caso.     X    SGO

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Além da documentação geral, acima,
consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à
formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada
demonstrando interesse na
prorrogação do prazo vigência do
contrato?

  X  0897521

 

2

Manifestação fundamentada da gestão
acerca de: a) histórico de execução do
contrato; b) necessidade da
prorrogação; e c) eventual manutenção
das condições vantajosas do ajuste?

  X  0913678

 

3

Manifestação fundamentada da gestão
acerca da manutenção, pela
contratada, ao longo da execução do
ajuste, das condições de habilitação
que foram exigidas na licitação?

X  0913678

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal X  0913578

4.2Fazenda Pública Estadual X  0913578
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4.3Fazenda Pública Municipal X  0913578

4.4INSS X  0913578

4.5FGTS X  0913578

4.6Justiça do Trabalho X  0913578

5 Consta previsão contratual de exclusão
dos custos não renováveis?   Não se aplica

5.1Caso positivo, foram analisados e
excluídos?   Não se aplica

REAJUSTE

 

Além da documentação geral,
acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária
à formalização de reajuste
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Pedido de concessão de reajuste,
devidamente fundamentado, no prazo
devido,
veiculado pela contratada?

X  0897521

2
A natureza do objeto é compativel com
a utilização de reajuste? (Lei nº
8.666/93,
art. 40, XI, e art. 55, III)

X  0291727

3 Existe previsão contratual acerca do
reajuste do preço? X  Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do

Contrato

4
Existe previsão contratual acerca do
índice de reajuste aplicável e
da periodicidade de reajuste?

X  

Os valores serão reajustados quando
da divulgação do Índice de Serviços de
Telecomunicações – IST – do mês de
julho do corrente ano., conforme o
Parágrafo Primeiro, da Cláusula Seguda
do 3º Termo Aditivo (0741892)

5

O reajuste pleiteado observa a
periodicidade anual, a partir da data
limite para  X

Os valores serão reajustados quando
da divulgação do Índice de Serviços de
Telecomunicações – IST – do mês de
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5 limite para
apresentação da proposta ou do último
reajuste?

 X julho do corrente ano., conforme o
Parágrafo Primeiro, da Cláusula Seguda
do 3º Termo Aditivo (0741892

 

Maceuó, 6 de julho de 2021.

Guilherme Machado Rebelo

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 06/07/2021, 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
0913646 e o código CRC D6F64A04.

0003387-84.2021.6.02.8000 0913646v3
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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: 08.059.661/0001-02 DUNS®: 898510026
Razão Social: VELOO NET EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/11/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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 22/11/2021
FGTS 10/08/2021
Trabalhista Validade: 26/12/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/07/2021
Receita Municipal Validade: 20/08/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2022Validade:

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: 06/07/2021 16:19 de
CPF: 777.193.014-04      Nome: ANDRE FRAZAO DE OMENA

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: 06/07/2021 18:07:09 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VELOO TELECOMUNICACOES EIRELI 
CNPJ: 08.059.661/0001-02 
 
 
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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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2021.
À
SAD
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 18/2017.

Prestação de serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso
à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca.

Vigente até 08/09/2021.
Contrato nº 18/2017 (0291727)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0431321)

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0595161)

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0741892)

Portaria Designatória Gestão/Fiscalização (0521191)

 

Senhor Secretário,
 
Trata-se  PRORROGAÇÃO do Contrato nº

18/2017 celebrado entre este Regional e a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A, cujo vencimento dar-se-á no próximo dia
08/09/2021.

Os valores atualmente contratados são os que seguem:
 
a) valor mensal: R$1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e

quatro reais e trinta e um centavos)
c) valor da instalação em novo endereço: R$ 503,65

(quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos)
d) valor global: R$ 15.915,37 (quinze mil novecentos e

quinze reais e trinta e sete centavos), incluídas duas instalações em
novo endereço.
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A empresa apresenta manifestação de interesse na

renovação contratual (0897521), e em praticar reajuste conforme
previsto no Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato nº
18/2017; considerado variação do IST – Fev/21 e IST – Mar/21
(https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
eprecos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-2013-ist).

No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária prorrogação, informamos:

 
1. A prorrogação contratual se justifica em função dos

serviços de enlace dedicado serem de natureza contínua, destinado a
atender necessidades permanentes e imprescindíveis ao
funcionamento das atividades fins deste órgão.

2. Para a prorrogação existe previsão contratual,
conforme Cláusula Onze do Contrato nº 18/2017 (0291727) abaixo
transcrita:

CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA. O presente
contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado,
conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93,
por até 60 (sessenta) meses. 
 

Nesse sentido, insta ressaltar que em 08/09/2021 o
referido contrato completará 48 (quarenta e oito) meses de vigência,
podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, dentro da
previsão legal de até 60 (sessenta) meses.

3. Com relação ao reajuste, os efeitos financeiros do
Contrato nº 18/2017 valem a partir do mês de julho de cada ano,
como é possível conferir nos termos aditivos. Dessa forma, os valores
solicitados pela contratada apenas serão reajustados quando da
divulgação do Índice de Serviços de Telecomunicações – IST – do mês
de julho do corrente ano. 

4. Manifestação da unidade técnica com as justificativas
para prorrogação contratual quanto a necessidade, qualidade dos
serviços prestados e boa conduta da contratada 0897522.

5. Em obediência ao estabelecido através da Portaria
GPRES nº 226/2018 anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Prorrogação Contratual) - 0913646.

6. Para efeito de aferição da compatibilidade de preços,
no sentido de se avaliar a vantajosidade da prorrogação, e
considerando a complexidade do objeto, encaminhamos o Edital nº
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31/2017 (0913694), cujas especificações estão insertas no
documento ANEXO I-A PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO.

 
Com vistas a verificação da manutenção das condições de

habilitação, promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 0913672
2. CADIN - COFIN
3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica ( TCU - 0913676)

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria

para ciência e continuidade da presente renovação contratual.
Paralelamente a SGO para indicar se há previsão

orçamentária para fazer face à prorrogação.
Respeitosamente,
 
 
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 06/07/2021, 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
0913678 e o código CRC 42D64FA9.

0003387-84.2021.6.02.8000 0913678v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3311//22001177  
  

PROCESSO Nº: 0001338-12.2017.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
(LOTE ÚNICO)  
Data: 15 de agosto de 2017 
HORÁRIO DE BRASÍLIA 
Horário de Abertura: 14 horas 

Local: www.comprasnet.gov.br 
 

 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 LOTE (LOTE 
ÚNICO), conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de 
empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o 
Fórum Eleitoral de Arapiraca, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Tecnologia da Informação deste Tribunal. 
 
 O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, 
pelo Decreto nº 5.450, de 31/05/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se 
ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, o 
Decreto nº 8.538, de 06/10/15, o Decreto nº 7.174/2010, a Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 
19/06/2001, 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 11/09/1990 e demais exigências deste Edital 
e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO  
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para a o Fórum Eleitoral de 
Arapiraca, conforme quantidades e especificações descritas nos Anexos I e I-A deste 
edital. 
 
1.2. O Fórum Eleitoral de Arapiraca fica situado na Rua Gervásio de Oliveira Lima, 
nº 147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca, Alagoas, CEP.:  57312-630. 
 
2 – DOS PRAZOS 
 
2.1. O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos após a data da assinatura do contrato. 
 
2.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data da 
assinatura do instrumento contratual pelas partes, podendo ser prorrogada, conforme 
os termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, por até 60 (sessenta) meses. 
 

Edital TR e Anexos da Contratação (0913694)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 33

http://www.comprasnet.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

3 – DA PARTICIPAÇÃO  
 
3.1.  Poderão participar deste pregão 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. 
 
3.2.  Será admitida a participação de empresas associadas na forma de consórcio, 
obedecido o disposto no art. 16 do Decreto nº 5.450/2005, devendo ser apresentados 
junto com os documentos de habilitação os seguintes documentos: 
 

3.2.1. Comprovação de compromisso de constituição de consórcio, formalizado por 
instrumento público ou particular, subscrito pelos representantes das empresas 
participantes, com indicação da empresa “Líder” (Responsável) e declaração de 
responsabilidade solidária de todas as integrantes, pelos atos praticados em 
consórcio, tanto na fase de licitação, quanto na de execução do futuro contrato. As 
empresas consorciadas deverão promover a constituição e o registro do consórcio, 
se vencedor da licitação, antes da celebração do contrato. 

 
3.2.2. Declaração de aceitação, pela empresa “Líder” de ser a responsável pela 
execução de todo o objeto da licitação, sem prejuízo da responsabilidade solidária 
das demais consorciadas, no caso de o consórcio ser o vencedor. 

 
3.2.3. No caso de formação de consórcio para atendimento aos requisitos do 
Termo de Referência – Anexo I deste edital deve ser apresentada uma das 
empresas como “Líder” (Responsável) do consórcio, deve ser descrita, na proposta 
a ser apresentada, a responsabilidade de cada uma das empresas consorciadas, e 
devem ser observadas todas as demais regras e restrições constantes da Lei 
8.666/93 (Artigo 33). A empresa “Líder” do consórcio deverá responder ao 
contratante diretamente por todos os serviços que venham a ser contratados. 

 
3.2.3.1. A empresa “Líder” não pode deixar o consórcio, sob pena de 
encerramento do contrato. Caso qualquer uma das demais empresas 
integrantes do consórcio deixe o consórcio, os trabalhos executados por esta 
empresa devem ser executados pelas demais empresas integrantes do 
consórcio, sem prejuízo do andamento dos serviços. Toda a documentação 
apresentada pela empresa que eventualmente deixar o consórcio deverá ser 
apresentada pelas demais que se responsabilizarem pela execução do 
serviço atribuído a esta empresa, de forma a comprovar o atendimento aos 
requisitos do edital. 

  
3.3. Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  
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3.4. No ato de envio de suas propostas, as Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, 
que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazerem 
jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.  
 
3.5. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.5.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.5.2. Que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos da punição; 
 
3.5.3. Estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.5.5. 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). 

 
4 – DA VISTORIA 
 
4.1. As proponentes interessadas na prestação dos serviços contidos neste edital 
poderão vistoriar os locais em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço 
será instalada, em companhia de servidor designado para esse fim, de segunda a 
sexta-feira, no horário de expediente do Fórum Eleitoral de Arapiraca, para perfeito 
conhecimento do objeto licitado e das condições físicas existentes para possível 
retirada e reinstalação de equipamentos, não se admitindo alegação posterior de 
desconhecimento de dificuldades caso optem por não realizá-la. 

4.2. A vistoria acima mencionada, de caráter facultativo, poderá ser agendada na 
Coordenadoria de Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, através do e-
mail cie@tre-al.jus.br ou pelos telefones (82) 2122-7753. 
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
5.1. Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05). 
 
5.2. O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
 
5.3. O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criados quando do credenciamento supracitado. 
 
5.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 
5.450/05). 
 
5.5. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 
3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05). 
 
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do 
Decreto nº 5.450/05). 
 
6.2.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05). 
 
6.3. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora 
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05). 

 
6.4.  Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado o 
disposto no item 6.7 do edital; e 
b) descrição completa do serviço ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital. 

 
6.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a 
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descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob 
pena de desclassificação. 

 
6.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital. 
 

6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para 
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na 
execução contratual. 

 
6.4.3. Não pode constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro 
dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na 
proposta ajustada encaminhada nos termos do item 6.12. 
 

6.5.  As declarações referidas no subitem 12.1. “c”, deverão ser enviadas, em 
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta 
pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, 
quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio 
das mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
6.6.  Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
6.7.  O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
6.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
6.9.  Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 

 
6.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 

 
6.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital. 
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6.12.  A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1.  O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
7.2.  As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 

 
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 

7.3.  O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 

 
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
8.1.  Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

8.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total dos itens que compõem o 
lote único, sendo que o sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito 
de escalonamento. 
 

8.1.1.1. Em relação ao lance para o item 1, o valor dos serviços deverá ser 
considerado em face da vigência de 12 meses, ou seja, corresponderá ao valor 
anual. 

 
8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
8.3. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
8.4.  Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
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8.5. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 
8.6.  No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após 
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação 
desta licitação. 
 

8.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
8.8. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8.9. Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus preços 
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
 
8.10. A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
9 - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
9.1.  Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei 
Complementar nº 123/2006.  

 
9.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou 
até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
 
9.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 
tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
9.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, 
após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a 
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comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação. 

 
9.2. Após o encerramento, para cada item que teve uma empresa de médio ou 
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, 
seja até 5% superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará 
mensagem, via chat, informando quais os itens terão desempate no lance. 
 
9.3.  Para efeito do disposto no item 9.1., ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 
 

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal 
procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais características, 
disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, 
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a 
fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do 
direito concedido; 
 
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo 
lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as 
demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma 
condição, na ordem de classificação; 
 
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova 
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não 
existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a 
classificação inicial; 
 
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por 
cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do 
item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 
convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final 
do desempate. 
 
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, 
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e 
classificação final dos fornecedores participantes. 
 

9.4.  Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas 
decimais, sendo desprezadas as demais.  
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9.5. Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo 
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de 
onde parou. 
 
10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
10.1. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de 
menor preço por lote (lote único), decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
  
10.2.  Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite 
máximo o valor total constante no Anexo I-B, o que de modo algum, vincula a decisão 
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 
 

10.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total estimado 
para o lote único e em relação ao valor total estimado para cada item que compõe 
o lote único. Assim, serão verificados, além do menor preço do lote, o menor preço 

de cada um dos itens que o compõem. 
 
10.3. Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
10.4. Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
 
10.5. Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 

 
10.5.1 Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá 
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

11 – DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA. 
 
11.1. Será assegurada a preferência na contratação, nos termos do disposto no 
art. 3º da Lei nº 8.248, de 1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a 
seguinte ordem: 
 

I – bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidas de acordo o 
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; 
 
II – bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 
 
III – bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 
Executivo Federal. 
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11.2. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação 
ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da 
habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 
de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006. 
 

11.2.1. A comprovação prevista no caput será feita: 
 

I - eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério 
da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - 
SUFRAMA; ou 
 
II - por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante. 
 

11.3. O exercício do direito de preferência disposto neste item será concedido após 
o encerramento da fase de apresentação das propostas ou lances, observando-se os 
seguintes procedimentos, sucessivamente: 
 

I - aplicação das regras de preferência para as microempresas e empresas de 
pequeno porte dispostas no Capítulo V da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
quando for o caso; 
 
II - aplicação das regras de preferência previstas no item 11.1, com a 
classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até dez por 
cento acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para 
a comprovação e o exercício do direito de preferência; 
 
III - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I 
do item 11.1, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova 
proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso 
em que será declarado vencedor do certame; 
 
IV - caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III, por qualquer 
motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas 
no inciso II do item 11.1, na ordem de classificação, para a comprovação e o 
exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III 
do item 11.1, caso esse direito não seja exercido; e 
 
V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de 
preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento 
previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e na Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 

 
11.3.1. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na 
mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha do que 
primeiro poderá ofertar nova proposta. 
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11.4. Para o exercício do direito de preferência, os fornecedores dos bens e 
serviços de informática e automação deverão apresentar, junto com a documentação 
necessária à habilitação, comprovação de que atendem aos requisitos estabelecidos 
nos incisos I, II e III do item 11.1. 
 
12 - DA HABILITAÇÃO 
 
12.1. A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação da licitante perante o Sistema 
de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise 
e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtido por meio de extrato “on line” 
do site do Comprasnet, exceto Fazenda Municipal. 
 

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com 
data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do 
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o 
prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
certidão negativa de débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade 
com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
 
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 6.5. 
do edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;  
c.3) Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 
 

12.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
12.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

12.3.1.   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. 
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12.4.  A comprovação da regularidade fiscal das Microempresas ou Empresas de 
Pequeno Porte licitantes será exigida para efeito de contratação, conforme estipula o 
art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 
8.538/2015. 
 

12.4.1. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 

quando da comprovação de que trata o item 12.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
12.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 12.4.1, o prazo para 
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de 
habilitação. 
 

12.4.3. A prorrogação do prazo previsto no subitem 12.4.1., poderá ser concedida, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
12.4.4.  A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após  os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 12.4.1. e 12.4.3. 
 
12.4.5.   A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
12.4.1. e 12.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
12.5. Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 12.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
12.6. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
12.7. Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio 
da empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
12.8. Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
13 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
13.1.  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
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13.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do 
edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas). 
 
13.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame. 
 

13.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site 
www.comprasnet.gov.br. 
 
14 - DOS RECURSOS 
 
14.1. Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
14.2. O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
14.3. Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, 
desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, 
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua 
decisão à autoridade competente. 
 
14.4. O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
14.5. A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
15 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
15.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo 
pregoeiro sempre que não houver recurso. 
 
15.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade 
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente 
vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade 
competente. 
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15.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do 
Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002. 
 
16 - DA CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
contrato, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de 
pagamento, prazo de início da prestação dos serviços, em conformidade com este edital 
e seus anexos. 
 
16.2. A licitante vencedora deverá assinar e devolver o instrumento contratual no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação para tal fim. 
  
16.3.     Antes da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
17.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento no prazo previsto neste edital; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e os esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 

 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. São obrigações da Contratada: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado;  
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9) Fornecer bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e 
roteáveis a partir da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção,a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
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requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
19 – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
19.1.  O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 30 (trinta) dias 
corridos e o prazo para prestação dos serviços é de 12 (doze) meses, contados da data 
assinatura do contrato, nos locais descritos no Item 1 do Anexo I-A deste edital. 
 
19.2.   Os serviços serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas no Termo de Referência (Anexos 
I e I-A) e na proposta de preço; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
 

19.3. Os serviços serão rejeitados nas seguintes hipóteses: 
 
a) incompatibilidade com as especificações previstas no Edital ou na proposta 
de preços; 
b) presença de defeito de qualquer natureza. 

 
19.4. O recebimento definitivo não exime a empresa de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste instrumento e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
19.5.  O prazo para a Seção competente proceder às verificações, após o 
recebimento provisório, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, 
aceitando ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
19.6.  Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1. A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
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União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
20.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 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. 
 
20.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
20.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e 
em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a severidade 
apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassados os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 

 
20.4.1. Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 
20% (vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 
 

20.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
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20.6. 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. 

 
20.7.  A licitante contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 
a prestação dos serviços, 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.  

 
20.8.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei 
nº 8.666/93. 

 
20.9.  Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 

 
20.10.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
20.11.  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
20.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

20.12.1. 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. 

 
20.13.  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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e 
as disposições do Direito Privado. 

 
20.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
21 - DO PAGAMENTO 
 
21.1.  O pagamento será efetuado: 
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a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
21.2.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
21.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
21.4.  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
21.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
21.6. 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 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
21.7. Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 (doze) meses 
da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da vigência 
contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as partes, 
momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial IST ou 
outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da 
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
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IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
21.8.  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir que a licitante 
contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de seus custos 
ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
21.9. Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a empresa 
contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso apresente 
valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestação do 
serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 
 
 
22 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
22.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2017, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
23.2. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
23.3. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
23.4. 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. 
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23.5. 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. 
 
23.6. No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
23.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
23.8.  Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
23.9.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Farol, 
Maceió – AL, CEP: 57051-090. 
 
23.10.  Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
23.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do 
Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93. 
 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e 
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado em 

Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Projeto Básico de Aquisição; 
ANEXO I-B – Preços Estimados do Lote e dos Itens; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

 
23.15. 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. 
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Maceió/AL, 31 de julho de 2017. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
1. Objeto 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
enlace dedicado de acesso à internet para o Fórum Eleitoral de 
Arapiraca. 

2. Quantidade Item 1 Enlace de 100 Mbps 

3. Especificação do 
Objeto 

As especificações detalhadas para aquisição estão presentes no 
Projeto Básico da Contratação 

4. Valor Estimado da 
Aquisição 

 

 
 O constante no Anexo I-B. 

5. Justificativa 

Dotar a infraestrutura de servidores do Fórum Eleitoral de 
Arapiraca de meios para suportar a realização de 
procedimentos de backup de e para o data center do prédio 
sede do TRE-AL, com objetivo de incrementar o nível de 
segurança de dados de ambas infraestruturas. Neste sentido, 
será possível envio de massa de dados para o FEA, como 
também para a sede do TRE. 
 
De maneira adicional, será possível, por meio de utilização de 
equipamento firewall, que o acesso à Internet do FEA seja 
realizado se utilizando deste enlace, desafogando a 
comunicação atualmente realizada através de comunicação 
MPLS e a deixando para uso de sistemas eleitorais e 
administrativos internos. 
 
Possibilitar a realização de cópias de segurança total de 
servidores do FEA no Data Center do Prédio Sede do TRE 
 
Incremento do nível de segurança de dados específicos do Sede 
 
Permitir que o enlace MPLS será utilizado de maneira exclusiva 
para sistemas internos e eleitorais 

Dotar o FEA de meio de comunicação alternativo, através do 
uso de VPN, para utilização em caso de indisponibilidade do 
enlace MPLS 

Minimizar interrupções de atendimento ao eleitor e de 
utilização de sistemas/serviços internos causadas por 
problemas de comunicação do enlace MPLS. 
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Esta aquisição está alinhada com o planejamento estratégico 
de TIC quanto à necessidade proeminente de minimização de 
riscos de perda de dados e inoperância de serviços e sistemas 
informatizados. 

 
O objeto possui características comuns e usuais encontrados no 
mercado de TIC e trata-se de contrato de prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, na 
forma dos Estudos Preliminares Processo SEI nº 0001338-
12.2017.6.02.8000, documento 0230836. 

 
6. Prazo de Entrega 

O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 
45 (quarenta e cinco) dias corridos após a data assinatura do 
contrato. 

7. Adjudicação (Por lote) 

8. Classificação 
Orçamentária 

(A cargo da COFIN) 

9. Local de 
Instalação 

Vide Projeto Básico de Aquisição (Anexo I-A). 

10. Unidade 
Fiscalizadora 

Secretaria de Tecnologia da Informação 

11. Gestão 
Contratual 

Secretaria de Administração. 

 
 
 
 
12. Sanções 
Administrativas 

Pela inexecução total ou parcial a CONTRATADA ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a 
serem aplicadas pela autoridade competente do 
CONTRATANTE, 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. 
Outras penalidades estão previstas no Projeto Básico, 
notadamente Item 28 e 29 e seus subitens. 

13. Prazos de 
Pagamento 

Não há parcelamento do objeto e o pagamento será mensal 
após a prestação dos serviços. 

14. Modalidade e 
Tipo de Licitação 

 

Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço. 
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Maceió, 06 de abril de 2017. 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência: 

 

Cristino Hermano de Bulhões 
Chefe da Seção de Suporte Operacional 

 

 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 
Coordenador de Infraestrutura 

 

De acordo, 

 

Carlos Henrique Tavares Méro  
Secretário de Tecnologia da Informação 
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ANEXO I-A 

PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO 

 
Item 1 

Enlace Dedicado de Acesso à Internet 
 

1 . Contratação de empresa para fornecimento de enlace dedicado para acesso à 

internet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no prédio sede do 

Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 

147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca, Alagoas – CEP 57312-630; 

2 . A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 

ofertados na área abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 

3 . O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) 

horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

4 . Operação em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 

5 . Suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de IPv6; 

6 . A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre 

(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 

do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação 

utilizado; 

7 . A contratada deverá fornecer bloco de no mínimo 6 (seis) endereços IPs válidos, 

contíguos e roteáveis a partir da internet; 

8 . Os endereços IPs fornecidos devem ser visíveis a partir da Internet (endereços 

públicos); 

9 . Será aceito apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 

de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 

requisitos de desempenho; 

10 . Os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do FEA deverão ser 

apropriados para uso interno, não devendo ser susceptíveis a propagação de fogo; 

11 . A contratada se obriga a disponibilizar e manter durante toda a prestação do 

serviço, equipamento roteador que deverá ser dimensionado para atender o 

serviço na capacidade especificada; 

Edital TR e Anexos da Contratação (0913694)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 58



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

12 A responsabilidade de configuração e gerenciamento do equipamento roteador 

será exclusivamente de competência da licitante contratada. A contratada deverá 

se comprometer a dar suporte para a implantação do serviço, inclusive alocando 

um técnico para definição, configuração, implantação e testes no roteador e no 

acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para atendimento no local de 

sua instalação, caso haja a necessidade; 

13 . O roteador deverá possuir porta padrão Gigabit Ethernet para conexão aos 

equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 

comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 

Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 

14 . O roteador deverá suportar tráfego com banda completamente ocupada, sem 

exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado o 

rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 

equipamento de  maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 

usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 

o da CPU; 

15 . O serviço deve incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, 

compreendendo instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e 

manutenção; 

16 . 30 (trinta) antes do o término de vigência contratual, a contratada deverá, junto 

à Gestão Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus 

equipamentos das dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de 

responsabilidade o TRE quanto aos equipamentos após o encerramento da  

vigência contratual; 

17 . A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 

trafegada; 

18 . Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não 

sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

19 . Eventuais intervenções programadas no serviço por parte da empresa 

contratada, que demandem a indisponibilidade do mesmo, deverão ser 

previamente agendadas com a contratante e realizadas em horários que não 

impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
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20 . Abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central de 

Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos ou 

móveis, e também de sítio na Internet; 

20.1 . A Central de Atendimento deverá manter gravados os atendimentos 

telefônicos por um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a 

CONTRATANTE poderá requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo 

digital em até 01 (um) dia útil após a solicitação; 

20.2 . Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato através de 

telefone móvel diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O 

primeiro contato deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de 

Atendimento, por meio de ligação gratuita; 

20.3 . No ato da abertura do chamado técnico deverá ser gerado e fornecido o 

número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

20.4 . A LICITANTE deverá informar a URL do site de Internet bem como o número 

telefônico 0800 para fins de verificação de adequação; 

21 . O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 

(sete) dias por semana; 

22 . O procedimento de abertura de chamados deverá cadastrar, no mínimo, as 

seguintes informações: 

22.1 . código de identificação da contratante; 

22.2 . código de identificação do circuito afetado; 

22.3 . descrição do problema observado e; 

22.4 . identificação e contatos do responsável pela abertura do chamado 

(contratante). 

23 . Cada chamado aberto deverá receber um código de identificação, que deverá 

ser informado ao responsável pela abertura na contratante. Tal código será 

utilizado futuramente no acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para 

efeito da apuração de descontos por não cumprimento dos níveis de serviço 

contratados. 

24 . O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o TRE-AL, mesmo quando for 

necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 

qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço; 
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25 . O atendimento obedecerá aos prazos abaixo: 

25.1 Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há 

indisponibilidade no uso do serviço. Prazo de Solução Definitiva de 08 (oito) 

horas; 

25.2 . Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, 

simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém 

apresentando problemas. Prazo de Solução Definitiva de 12 (doze) horas; 

25.3 . Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas que 

não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços e esclarecimentos 

técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços. Não haverá abertura 

de chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e 

feriados. Prazo de Solução Definitiva de 03 (três) dias úteis 

26 . Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados 

de solução definitiva, em decorrência da abrangência e complexidade do serviço, 

a CONTRATADA deverá apresentar justificativa e propor novo prazo, submetendo-o 

à aprovação do TRE-AL; 

27 . Será considerado para efeitos do nível mínimo de serviço exigido, prazo de 

solução definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico 

efetuada pela equipe técnica do TRE-AL à CONTRATADA e a efetiva recolocação 

dos serviços em seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe 

especializada do TRE-AL; 

28 . A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas; 

29 . As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em 

função do não cumprimento do Nível Mínimo de Serviço, conforme a severidade 

apresentada: 

29.1 .   Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 

29.2.   Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 (cinco) dias; 

29.3. Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
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conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 

29.4. Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos 

subitens anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor 

global da contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o 

máximo de 5% da Contratação. 

30.  Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica do 

TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL não 

confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até 

que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, o TRE-AL 

fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto; 

31. . A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 

eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 

manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço; 

32.  O serviço deverá possuir índice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou 

igual, a 99,4% (noventa e nove vírgula quatro por cento); 

33.  A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual 

de tempo em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. 

33.1. Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o 

acesso estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas 

indisponibilidades as seguintes situações: 

33.1.1. Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo TRE-

AL. Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela CONTRATADA 

com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência; 

33.1.2. Paradas internas sob responsabilidade do TRE-AL (sem 

responsabilidade da CONTRATADA). 

34.  O índice de indisponibilidade mensal (IDM) será definido conforme descrito 

abaixo: 

 34.1 . IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100 
34.2 . Mc = Minutos contratados no mês (1440 * qtde. de dias no mês). Mi = 

Minutos de indisponibilidade no mês. 

35. Será considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade  

da transmissão/recepção de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a Internet; 
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36.  A contratada deverá garantir latência (o tempo em que um pacote IP leva para 

ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso à Internet) menor ou 

igual a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a 1% (um por 

cento). O valor de referência será o valor médio obtido em uma amostra de 5 

(cinco) minutos. Quando a utilização do link for inferior a 80%, cada violação destes 

limiares será considerada indisponibilidade de 5 minutos; 

37.  A contratada deverá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real  do 

tráfego da conexão do Regional, e disponibilizar, por meio do seu “Portal de 

Acompanhamento dos Serviços”, informações sobre os serviços prestados; 

38.  Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer 

ferramenta de gestão acessível através da Internet por intermédio de um 

navegador web, com acesso restrito através de usuário/senha, e utilizando o 

protocolo HTTPS ou HTTP; 

39.  As estatísticas de desempenho do acesso à internet deverão ser atualizadas em 

intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos, sendo que a contratada deverá mantê- 

las disponíveis no portal por, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

40. A medição de tráfego de acesso em tempo real não poderá causar qualquer 

degradação, deficiência ou interrupção na prestação do serviço contratado; 

41. Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a empresa contratada 

deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso apresente valor 

inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestação do 

serviço, conforme especificado abaixo: 

41.1.1 .  VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

41.1.2 . VD Valor do Desconto; 

41.1.3 . VMA Valor Mensal do Acesso; 

41.1.4 . IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 
42. Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar a vistoria nos locais  em 

que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será instalada, previamente à 

realização do certame licitatório; 

43. A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Coordenadoria de 

Infraestrutura do TRE-AL, através do e-mail cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 

2122-7753; 
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44.  Após a ativação do enlace, a equipe técnica do TRE-AL realizará os testes 

necessários para homologação; 

45. A cobrança dos serviços se iniciará apenas após a efetiva homologação do 

circuito; 

46. Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos valores mensais, de 

instalação (único) e de mudança de endereço do enlace dedicado; 

47.  Este item deverá ser obrigatoriamente fornecido por uma única empresa, não 

sendo aceitas propostas que atendam os itens de forma parcial ou incompleta; 

48. As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 

características superiores. 
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ANEXO I-B 

 

                                          PREÇOS ESTIMADOS DOS ITENS 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO Período PREÇO ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

Prestação de 

serviço de 

comunicação de 

dados 

 

Anual R$ 15.338,04 

2 

 

Instalação para 

prestação dos 

serviços de 

comunicação de 

dados 

 

Por ocorrência R$ 500,00 

3 

 

Mudança de 

Endereço dos 

serviços de 

comunicação de 

dados 

 

Por ocorrência R$ 500,00 

Valor total do lote: R$ 16.338,04 (dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e 

quatro centavos). 
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AANNEEXXOO  IIII  
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
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 
 

CONTRATO Nº XX/2017 
P.A. SEI nº 0001338-12.2017.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de enlace 
dedicado de acesso à internet para o Fórum 
Eleitoral de Arapiraca, entre o Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas e a empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – 
TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representada 
por seu Presidente, Desembargador José Carlos Malta Marques, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 124.811 SSP/AL, inscrito no CPF sob o 
nº 045.410.304-20, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, inscrita no 
CNPJ sob o n° XXXX, situada à XXXX, e-mail: XXXX, Fone: XXXX, neste ato representada 
por XXXX, doravante designada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato 
de prestação de serviços de comunicação de dados, com fulcro na Lei n° 10.520/02, no 
Decreto 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei n° 8.666/93, devendo ser observadas as 
seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
 Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e 
alterações posteriores, Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005.  

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de Direito 
Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições da Lei 
federal nº 8.078/90, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito 
privado, bem, como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, 
de 15/02/2017, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: informações 
gerais, Norma de Contratação.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a prestação dos serviços de fornecimento 
de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, conforme 
as disposições deste contrato e do Edital do Pregão Eletrônico nº 31/2017 e seus 
anexos. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS  
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O presente contrato tem o valor global de R$ XX (XXXX), estando neste valor 
incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da instalação é de R$ XX (XXXX), e o valor mensal dos 
serviços é de R$ XX (XXXX). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da instalação em novo endereço é de R$ XX (XXXX). 

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS  
 

Os serviços contratados estão discriminados no Anexo I-A do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 31/2017. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

 O pagamento será efetuado: 
 

a) em relação à instalação, em única parcela, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da Nota 
Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual; 
 
b) em relação ao valor dos serviços, mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias após o recebimento definitivo da 
Nota Fiscal respectiva, devidamente atestada pela gestão contratual. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do 
pagamento. 
 
PARÁAGRO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO -  Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à 
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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: 
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I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Os preços cotados serão fixos e irreajustáveis nos primeiros 12 
(doze) meses da contratação. Somente após esse período, em caso de prorrogação da 
vigência contratual, os serviços poderão ser reajustados mediante negociação entre as 
partes, momento no qual será apreciada a possibilidade da aplicação do índice setorial 
IST ou outro divulgado pela ANATEL, no período entre o mês básico de apresentação da 
proposta e o mês anterior ao reajuste, compreendendo sempre o período de 12 meses, 
de acordo com a seguinte fórmula: 
 
PR=IMR X PA, onde: 
       IMM 
 
Onde: 
 
PR= Preço Reajustado 
IMR= Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês anterior ao reajuste 
IMM = Índice do IST ou outro divulgado pela ANATEL do mês de apresentação da 
proposta 
PA= Preço anteriormente praticado 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO -  A Administração antes de conceder o reajuste poderá exigir 
que a licitante contratada apresente planilha demonstrativa com a efetiva variação de 
seus custos ocorrida no período do reajuste proposto. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a 
empresa contratada deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso 
apresente valor inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de 
prestação do serviço, conforme especificado abaixo: 
 

 VD =VMA * (100 – IDM) / 100; 

. VD Valor do Desconto; 

. VMA Valor Mensal do Acesso; 

. IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 
 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  
 
  O prazo máximo para o início da prestação dos serviços é de 45 (quarenta e 
cinco) dias corridos a partir da data de assinatura deste contrato. 
  
CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
  

Edital TR e Anexos da Contratação (0913694)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 69



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2017, relativos ao PTRES n° 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Natureza da Despesa nº 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à 
conta das dotações orçamentárias respectivas. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

A CONTRATADA se obriga a: 
 

1)Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições e 
especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta de preços; 
2) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o material danificado ou fora 
dos padrões estabelecidos, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos; 
3)Indicar endereço eletrônico (e-mail) para recebimento de 
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL, que serão considerados válidos 
para todos os efeitos; 
4) Possuir autorização da ANATEL para prestação dos serviços ofertados na região 
abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 
5) Disponibilizar o serviço de comunicação de dados 24 (vinte e quatro) horas por 
dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 
6) Operar em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
7)Possuir suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de 
IPv6; 
8) Considerar a velocidade apresentada como banda livre (banda efetiva IP), 
descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 do modelo OSI, que 
possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação utilizado; 9) Fornecer 
bloco de, no mínimo, 06 (seis) endereços IPs válidos, contíguos e roteáveis a partir 
da internet; 
10) Fornecer os endereços IPs que sejam visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 
11) Fornecer apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 
12) Garantir que os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do Fórum 
Eleitoral de Arapiraca sejam apropriados para uso interno, não devendo ser 
susceptíveis a propagação de fogo; 
13) Disponibilizar e manter durante toda a prestação do serviço, equipamento 
roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço na capacidade 
especificada; 
14) Responsabilizar-se pela configuração e pelo gerenciamento do equipamento 
roteador. Comprometendo-se, ainda, a dar suporte para a implantação do serviço, 
inclusive alocando um técnico para definição, configuração, implantação e testes 
no roteador e no acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para 
atendimento no local de sua instalação, caso haja a necessidade; 
15) Garantir que o roteador possua porta padrão Gigabit Ethernet para conexão 
aos equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
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comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador; 
16) Providenciar que o roteador suporte tráfego com banda completamente 
ocupada, sem exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado 
o rompimento deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por 
equipamento de maior capacidade de processamento. A contratada deve fornecer 
usuário de leitura de configurações e capaz de visualizar parâmetros de uso, como 
o da CPU; 
17) Incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, compreendendo 
instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e manutenção,a na 
prestação dos serviços; 
18) Agendar formalmente, junto à Gestão Contratual, 30 (trinta) antes do término 
da vigência contratual, o recolhimento de todos os seus equipamentos das 
dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de responsabilidade o TRE 
quanto aos equipamentos após o encerramento da vigência contratual; 
19) Observar que não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na 
comunicação que não sejam explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 
20) Agendar, previamente, eventuais intervenções programadas no serviço, que 
demandem a indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não 
impactem o andamento dos trabalhos em curso; 
21) Agendar, previamente, com o Contratante, eventuais intervenções 
programadas no serviço por parte da empresa contratada, que demandem a 
indisponibilidade do mesmo, e realizá-las em horários que não impactem o 
andamento dos trabalhos em curso; 
22) Permitir a abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central 
de Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos 
ou móveis, e também de sítio na Internet;  
23) Manter gravados, na Central de Atendimento, os atendimentos telefônicos por 
um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderá 
requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo digital em até 01 (um) dia 
útil após a solicitação; 
24) Informar a URL do site de Internet bem como o número telefônico 0800 para 
fins de verificação de adequação; 
25)Disponibilizar suporte técnico durante 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 
26) Garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, eventualmente, possa 
ter acesso durante os procedimentos de instalação e manutenção de seus 
equipamentos, bem como durante a operação do serviço. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor 
pertencente ao Quadro de Pessoal do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a 
execução dos serviços objeto deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de 
publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - É vedado à CONTRATADA, sob pena de rescisão contratual, 
caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e 
expressa anuência do TRE/AL. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, 
companheiros ou parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

O CONTRATANTE se obriga a: 
 

a)  Efetuar o pagamento no prazo previsto no edital do PE no 31/2017; 
b) Comunicar à contratada qualquer irregularidade manifestada na execução do 
contrato, para que sejam adotadas as medidas pertinentes; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos que sejam solicitadas pela 
contratada. 
 

CLÁUSULA DEZ - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela 

execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE, através de seu(s) Gestor(es) e 
Fiscal(is), é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 
serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

 
a) Ter livre acesso em qualquer horário aos locais de execução dos serviços; 

 
b) Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento 
da execução do escopo contratado; 

 
c) Realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, podendo 
efetivar avaliação periódica; 

 
d) Executar a medição dos serviços, descontando-se do valor devido o equivalente à 
indisponibilidade dos mesmos, por motivos imputáveis à CONTRATADA, sem prejuízo 
das demais sanções disciplinadoras contratuais. 

 
CLÁUSULA ONZE - DA VIGÊNCIA 

 
 O presente contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, conforme os termos do art. 57, II, da Lei nº 
8.666/93, por até 60 (sessenta) meses.  
 

CLÁUSULA DOZE - DAS SANÇÕES  
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 A Contratada que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará 
sujeita 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 à licitante 
contratada juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A Contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação de multas que poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do 
TRE-AL e em função do não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço, conforme a 
severidade apresentada: 
 

a) Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, conforme 
o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) dias; 
 
b) Severidade Média: Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por 
ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 
(cinco) dias; 
 
c) Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 
 
d) Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos subitens 
anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor global da 
contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo de 5% da 
Contratação. 
 
- Serão aplicadas, ainda, as seguintes multas:  

 
a) 0,2 (dois centésimos por cento) para cada dia de atraso, até o limite de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor global do contrato, em caso de não 
cumprimento do prazo de instalação e prestação efetiva do serviço; 

 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente da contratação, em 
virtude de inexecução parcial das obrigações assumidas. 
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PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL 
ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO QUINTO - 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 SEXTO - A Contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a prestação dos serviços, 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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE -  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE -  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. 

 
PARÁGRAFO TREZE - 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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO  CATORZE - Os atos administrativos 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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CLÁUSULA TREZE – DA RESCISÃO 
 

Este contrato poderá ser rescindido em virtude dos motivos estabelecidos 
nos art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
CONTRATADA, fica o CONTRATANTE autorizado a reter os créditos que aquela tem 
direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados, sem prejuízo das penalidades 
aplicáveis. 
 

CLÁUSULA QUATORZE - 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 QUINZE - DA VINCULAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E À PROPOSTA DE PREÇOS 
DA CONTRATADA 
 

 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, aos mandamentos do Edital 
do Pregão Eletrônico n° 31/2017 e às estipulações da proposta de preços da 
Contratada, documento SEI nº XXXX, constantes no procedimento administrativo SEI nº 
0001338-12.2017.6.02.8000. 
 

CLÁUSULA DEZESSEIS - 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 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/Alagoas, 

para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente 

contrato lavrado em três cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo: 
 

Maceió, XX de XXXX de 2017. 
  
Pelo TRE/AL  

 
Desembargador José Carlos Malta Marques 

Presidente do TRE/AL 
 

Pela Empresa 
 

  Representante da 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, 06 de julho de 2021.
R.H.
À COMAP/SEIC.
Senhora Coordenadora, Senhora Chefe,
Considerando as tratativas contantes destes autos,

com vistas à renovação do Contrato TRE/AL Nº 18/2017 e
seus Aditivos, faço remessa dos autos a essas unidades para
verificarem eventual vantajosidade em prorrogar o sobredito
contrato.

Por fim, recomendo, também, a remessa deles à
SLC para adiantar a lavratura da minuta do termo aditivo.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2021, às 19:03, 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
0913728 e o código CRC 57395302.

0003387-84.2021.6.02.8000 0913728v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2021.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 0913728.
 
Após, à SLC para confecção da minuta do termo

aditivo.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/07/2021, às 10:25, 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
0913857 e o código CRC 86796B70.

0003387-84.2021.6.02.8000 0913857v1
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E-mail - 0914177

Data de Envio: 
  07/07/2021 16:13:57

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    luiz.matos@oi.net.br
    eliane.b@tely.com.br
    comercial@velootelecom.com.br
    licitacao@velootelecom.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    logitel@logitel.com.br
    comercial@worldnet.psi.br
    rejane.silva@oi.net.br
    amanda.nobre@veloonet.com.br
    fabriciochaves@gmail.com
    comercial@vcnet.com.br
    contato@vcnet.com.br
    jonatha@vcnet.com.br
    aline.asouza@telefonica.com
    contato@mendex.com.br
    diretoria@apis.com.br
    sergio@apis.com.br
    corporativo@caetenet.com.br
    comercial2@provedortcnet.com.br
    contato@provedortcnet.com.br
    carloshenrique@acesso10.net.br
    camilla.ramos@embratel.com.br
    ademir.Sjunior@embratel.com.br
    ps@oi.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0003387-84.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Solicitamos cotação para o fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet, com velocidade de 100
(cem) Mbps, a ser instalado no prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio
de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca-AL, CEP 57312-630.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação faça constar o VALOR MENSAL, VALOR PARA INSTALAÇÃO e
VALOR COBRADO PARA UMA EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, conforme Projeto Básico que
anexamos a esta mensagem.

Favor informar em caso da não possibilidade de atender a esta demanda.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL
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E-mail - 0914290

Data de Envio: 
  07/07/2021 18:02:55

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    odomar.brito@1telecom.com.br
    diogenes.morais@1telecom.com.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0003387-84.2021.6.02.8000

Prezado Senhor,

Solicitamos cotação para o fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet, com velocidade de 100
(cem) Mbps, a ser instalado no prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio
de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca-AL, CEP 57312-630.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação faça constar o VALOR MENSAL, VALOR PARA INSTALAÇÃO e
VALOR COBRADO PARA UMA EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, conforme Projeto Básico que
anexamos a esta mensagem.

Favor informar em caso da não possibilidade de atender a esta demanda.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0914146_TR._Projeto_Basico._Enlace_100Mbps._Arapiraca..pdf
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E-mail - 0915141

Data de Envio: 
  09/07/2021 08:56:22

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    anderson.sousa@oi.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

Mensagem: 
  SEI 0003387-84.2021.6.02.8000

Prezado Anderson,
Bom dia,

Solicitamos cotação para o fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet, com velocidade de 100
(cem) Mbps, a ser instalado no prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio
de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca-AL, CEP 57312-630.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação faça constar o VALOR MENSAL, VALOR PARA INSTALAÇÃO e
VALOR COBRADO PARA UMA EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, conforme Projeto Básico que
anexamos a esta mensagem.

Favor informar em caso da não possibilidade de atender a esta demanda.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0914146_TR._Projeto_Basico._Enlace_100Mbps._Arapiraca..pdf
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De: Rejane Tavares Da Silva <rejane.silva@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 08/07/2021 09:53 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

Prezados clientes, bom dia!

Gostaria de informar que  o seu atendimento será feito pela Execu vo de Negócios Sr. Anderson De Sousa
Rodrigues.

Abaixo os contatos do Anderson:

ANDERSON DE SOUSA RODRIGUES
Telefone:  (61) 9 8586-3651
EMAIL: anderson.sousa@oi.net.br

Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade deste atendimento à vocês, nos quais foram de grande
importância ao meu crescimento profissional.

Atenciosamente,

Rejane Tavares da Silva
Executiva de Negócios
OI: 61-98401-7560
E-mail: rejane.silva@oi.net.br
LinkedIn:  www.linkedin.com/in/rejanetavares
Central de Atendimento Corporativo: 0800 031 8031

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.
Site: https://www.oi.com.br/grandes-empresas?gclid=CjwKCAjw-e2EBhAhEiwAJI5jg-
bEzF7rXyV_djXwGV41mARgk_c52Tc3tTn9vgoMscUZOeKsyzlZ8xoCJlcQAvD_BwE

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes
privilegiadas e/ou de carater confidencial, nao podendo ser
retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o
destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu
uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo
imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.
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De: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/07/2021 02:12 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

Boa tarde.
                Segue proposta solicitada.

Atenciosamente,
Luiz Fernando Araujo de Matos
Vendas Governo Federal I
Negocios B2b
(014 61) 98531-5702
luiz.matos@oi.net.br

A marca acima está legalmente protegida.
Antes de imprimir, lembre-se do seu compromisso com o meio ambiente.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 7 de julho de 2021 16:14
Assunto: Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

SEI 0003387-84.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Solicitamos cotação para o fornecimento de enlace dedicado de acesso à internet, com velocidade de 100 (cem)
Mbps, a ser instalado no prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua Gervásio de Oliveira
Lima, nº 147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca-AL, CEP 57312-630.

Solicitamos, por gen leza, que a cotação faça constar o VALOR MENSAL, VALOR PARA INSTALAÇÃO e VALOR
COBRADO PARA UMA EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, conforme Projeto Básico que anexamos a esta
mensagem.

Favor informar em caso da não possibilidade de atender a esta demanda.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL seic@tre-al.jus.br

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes
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privilegiadas e/ou de carater confidencial, nao podendo ser
retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e o
destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu
uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você
recebeu esta mensagem por engano, por favor, nos informe respondendo
imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-AL_IP_100
Mbps_Arapiraca.pdf

Tamanho:
709k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL 

A/C Ana Paula Gomes Silva 

 
 

 Prezada Senhora, 

  

Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de enlace dedicado de acesos à Internet para o Fórum de Eleitoral de Arapiraca, 

conforme descrito na tabela abaixo: 

 

 

 

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas; 

 
Endereço de Instalação: 
 
Rua Gervásio de Oliveira Lima, nº 147 - Bairro Novo Horizonte. 
Arapiraca AL - CEP 57.312-630 
 
 

Anexo Proposta. OI. (0915711)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 94



 
 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 
 
Prazo de Instalação: 90 (noventa) dias, a partir da data de sua apresentação; 
 
Prazo Contratual: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 
Dados da Empresa: 

 

Brasília, 9 de julho de 2021. 

Atenciosamente, 
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De: Licitacao Veloo Telecom <licitacao@velootelecom.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 09/07/2021 06:07 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Cotação. Enlace 100Mbps. Fórum Eleitoral Arapiraca. TREAL

Prezados, conforme solicitado, segue nossa proposta comercial para o TR
em questão.

Qual o próximo passo?

Gentileza acusar recebimento.

Atenciosamente,
Setor de Licitação.

Em sex., 9 de jul. de 2021 às 14:53, Licitacao Veloo Telecom
<licitacao@velootelecom.com.br> escreveu:
Bom dia!

Prezada Ana, estudo de viabilidade técnica aberta para esta
solicitação, em 07/07/2021.

Protocolo: 20210742516

Atenciosamente,
Setor de Licitação.

Em qua., 7 de jul. de 2021 às 16:17, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
SEI 0003387-84.2021.6.02.8000

Prezado Senhor(a),

Solicitamos cotação para o fornecimento de enlace dedicado de acesso
à internet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no
prédio Sede do Fórum Eleitoral de Arapiraca - FEA, situado à Rua
Gervásio de Oliveira Lima, nº 147, Bairro Novo Horizonte, Arapiraca-
AL, CEP 57312-630.

Solicitamos, por gentileza, que a cotação faça constar o VALOR
MENSAL, VALOR PARA INSTALAÇÃO e VALOR COBRADO PARA UMA EVENTUAL
MUDANÇA DE ENDEREÇO, conforme Projeto Básico que anexamos a esta
mensagem.

Favor informar em caso da não possibilidade de atender a esta
demanda.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva.
Seção de Instrução de Contratações - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
CNPJ: 06.015.041/0001-38
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol.
CEP 57.051-090 - Maceió - AL

Anexados:

Arquivo: PROPOSTA COMERCIAL-
TRE-ARAPIRACA.pdf

Tamanho:
2197k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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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 julho de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
1- Tratam os autos da renovação do Contrato Nº 18/2017,

prestação de serviço de enlace dedicado de acesso à internet - 100
Mbps para o Fórum Eleitoral de Arapiraca, celebrado com a empresa
FSF TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM, CNPJ: 05.680.391/0001-
56 com valor global atual de R$ 15.915,37 (quinze mil novecentos e
quinze reais e trinta e sete centavos), sendo o valor mensal de R$
1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um
centavos)  e R$ 503,65 (quinhentos e três reais e sessenta e cinco
centavos)  para instalação em novo endereço, a vencer em
08/09/2021. A empresa manisfestou interesse na renovação do
contrato, com aplicação do reajuste previsto em cláusula contratual,
conforme despacho SEGEC 0913678.

 
2- Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para verificação da vantajosidade na prorrogação,
despacho COMAP 0913857.

 
3- Recebemos as propostas das empresas OI Móvel

S/A 0915711 com valor mensal de R$ 11.448,38 (onze mil
quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos) e custo
anual de mudança de endereço em  R$ 10.164,24 (dez mil cento e
sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e VELOO Net
Eireli 0915718 com valor mensal de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de mudança
de endereço.

 
4- Diante das propostas recebidas, observa-se vantajoso

para a Administração a renovação do contrato com a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM . Foram juntadas as certidões
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de regularidade da empresa, 0915981.
 
À deliberação superior.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/07/2021, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 12/07/2021, às 17:33, 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
0915982 e o código CRC BB602A4B.

0003387-84.2021.6.02.8000 0915982v1
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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 julho de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0915982, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/07/2021, às 18:07, 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
0916083 e o código CRC 28806CB3.

0003387-84.2021.6.02.8000 0916083v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
À SLC, na forma do Despacho GSAD 0913728.
Em paralelo, à COFIN, para necessária reserva de

crédito, considerando o correspondente prazo prorrogado no
exercício.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2021, às 17:29, 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
0916670 e o código CRC 586072F8.

0003387-84.2021.6.02.8000 0916670v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
À SGO,
 
Para reserva de crédito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 13/07/2021, às 17:32,
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
0916674 e o código CRC D4D9F47A.

0003387-84.2021.6.02.8000 0916674v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 13/07/2021, às 18:07, 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
0916700 e o código CRC 2DFB31B2.

0003387-84.2021.6.02.8000 0916700v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 391/2021 (0916700).
Reserva de crédito referente ao valor mensal do contrato. No

tocante ao valor da instalação em novo endereço, sugerimos, quando
necessário, reforço para tal finalidade.

Observação:

MENSAL PRORROG INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                    
1.284,31 9/9/2021 31/12/2021 112  R$                       

42,81
 R$                                            
4.794,76

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 14/07/2021, às 13:45, 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
0916705 e o código CRC 43AEBF49.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0916705         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 111



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo Administrativo nº 0003387-84.2021.6.02.8000 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017                                                                                                    1   
 

Processo nº 0003387-84.2021.6.02.8000  
Minuta 

 
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 
18/2017, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 
0000915-47.2020.6.02.8000, entre a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e 
a empresa FSF TECNOLOGIA S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu 
Presidente,  Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob 
o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa FSF 
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada à Rua 
Joaquim Nabuco, 325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL,   e-mail: 
felipe@alootelecom.com.br, site: www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, 
neste ato representada por Felipe Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 
SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993  e na Cláusula Onze 
do Contrato nº 18/2017, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 18/2017, que tem por objeto a prestação dos serviços de 
fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de 
Arapiraca, por 12 (doze) meses. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 

 O valor mensal dos serviços permanecerá em R$ 1.284,31 (um 
mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), com valor de 
instalação em novo endereço de R$ 503,65 (quinhentos e três reais e sessenta 
e cinco centavos), ficando o valor total estimado deste aditivo estimado em R$ 
15.915,37 (quinze mil, novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos), 
incluídas duas instalações em novo endereço, se necessário. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores acima serão reajustados quando da 
divulgação do Índice de Serviços de Telecomunicações – IST – do mês de julho 
do corrente ano. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 084621, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 

Minuta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0917651)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 112

mailto:felipe@alootelecom.com.br


 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo Administrativo nº 0003387-84.2021.6.02.8000 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017                                                                                                    2   
 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Onze do Contrato nº 18/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº 
XXXXXX, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à 
manifestação de vontade da Contratada sob evento SEI nº 0897521, ambos 
acostados ao Processo SEI nº 0003387-84.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 

 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

                                 Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente  do TRE/AL 

 
Pela CONTRATADA:  
 
                                              Felipe Calheiros Cansanção 
                         Representante da 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, 15 de julho de 2021.
À AJ-DG,
Para análise da minuta do Quarto Termo Aditivo ao

Contrato nº 18/2017.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 15/07/2021, 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
0917652 e o código CRC AF74ADBF.

0003387-84.2021.6.02.8000 0917652v1
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PROCESSO : 0003387-84.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : CONTRATO N° 18/2017. SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET. TERMO ADITIVO.

 

Parecer nº 848 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Nesta AJ-DG os presentes autos eletrônicos, para 

análise da minuta (0917651) do quarto termo aditivo ao
Contrato n.º 18/2017, celebrado com a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM, inscrita no CNPJ sob o
n° 05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de serviços
de enlace dedicado de acesso à internet - 100 Mbps para o
Fórum Eleitoral de Arapiraca.

 
O citado termo aditivo tem por objeto a

prorrogação do prazo de vigência por 12 meses, conforme
minuta 0917651, em razão das ponderações lançadas pela
SEGEC em 0913678 e pelo evento SEIC 0915982.

 
Sobre ao valor do contrato, informa a

COINF (0897522) que, após negociação com a empresa, o
reajuste a ser praticado será o previsto no Parágrafo Sexto da
Cláusula Quinta do Contrato nº 18/2017; considerado
variação do IST – Fev/21 e IST – Mar/21
(https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
eprecos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-
2013-ist), com valores a serem 
– do mês de julho do corrente ano, conforme parágrafo único
da cláusula segunda da referida minuta (0917651).

 
Informa, ainda, a SEGEC (0913678) que a

prorrogação contratual se justifica em função dos serviços de
enlace dedicado serem de natureza contínua, destinado a
atender necessidades permanentes e imprescindíveis ao
funcionamento das atividades fins deste órgão e, ainda, que a
previsão contratual está na cláusula onze do contrato
18/2017.

 
2. DOS REQUISITOS PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 
Neste ponto, registre-se que o contrato em epígrafe

(0291727) foi assinado em 8 de Setembro de 2017, atualmente
com vigência até 08/09/2021, conforme previsão contratual
com vigência de 12 meses.

 
Em vista dos comandos normativos atinentes ao

tema em questão, tem-se que a prorrogação ora pretendida
não caracterizaria alteração do objeto contratado, mas tão
somente a ampliação do prazo para conclusão da avença. 

 
De acordo com a cláusula quarta da minuta

analisada, o aditamento teria  amparo no inciso II, do Art. 57
da Lei nº 8.666/9,3  conforme abaixo:   

 
"Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta
Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos
orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)
II - à prestação de serviços a serem
executados de forma contínua, que poderão ter
a sua duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses;"
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O fundamento da hipótese legal é a existência de
contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

“A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da  atividade 
desenvolvida pelos particulares, como a execuçãocontratual. A continuidade do serviço retrata, na verdade, 
a permanência da necessidade pública  ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange s serviçosdestinados 
a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não  exaure prestação semelhante no futuro.
Estão abrangidos não apenas os serviçosessenciais, mas  também compreendidas necessidades públicas 
permanentes relacionadas com atividades que não  são indispensáveis. O que é fundamental é anecessidade 
pública permanente e contínua a ser  satisfeita através de um serviço.” 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.

 
Tal conclusão guarda consonância com o caso ora

em análise, porquanto patente que os serviços em foco são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

 
Desta forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração, o que deve ser comprovado pela Seção de
Instrução de Contratações.

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Há nos autos avaliação da SEIC quanto a

vantajosidade da renovação para esta administração
(0915982).

 
Constam nestes autos eletrônicos as certidões de

regularidade:
 
SICAF - 0913672;
Declaração de inexistência de nepotismo - 0916300;
Certidão consolidada TCU - 0913676;
Consulta ao CADIN - 0915981;
 
Constam ainda dos autos a lista de verificação

exigida por força da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018,
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 -
 0913646.

 
Reserva de crédito a cargo da COFIN, constante do

evento SEI nº 0916700.
 
4. DA MINUTA CONTRATUAL
 
Quanto ao conteúdo da minuta de aditivo

(0917651), vê-se que guarda consonância com as regras
dispostas no art. 55 da Lei de Licitações, pois discrimina as
partes contratantes (preâmbulo), o objeto -  prorrogação do
prazo de vigência (cláusula primeira), o valor - inalterado
(cláusula segunda), a dotação orçamentária (cláusula
terceira), o fundamento jurídico (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e
as incorporações do termo aditivo ao contrato principal
(cláusula sétima).
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5. CONCLUSÃO
 
Tendo em vista o que constante dos autos, esta

Assessoria Jurídica aprova a Minuta de Quarto Termo Aditivo
ao Contrato nº 18/2017 (0917651), frente a sua regularidade
jurídica.

 
À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
16/07/2021, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 16/07/2021, às 10:09, 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
0917925 e o código CRC 8B305D7E.

0003387-84.2021.6.02.8000 0917925v10
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
O Contrato nº 18/2017, firmado com a empresa FSF

TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n°
05.680.391/0001-56, tem por objeto a prestação dos serviços
de fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para
o Fórum Eleitoral de Arapiraca e está sendo prorrogado por
12 (doze) meses por meio de seu Quarto Termo Aditivo,  cuja
minuta foi elaborada pela SLC e lançada no evento SEi
0917651.  

Oficiando nos autos por meio do Parecer de n.º 848
(0917925), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral aprovou
o referido instrumento, em face de sua regularidade jurídico-
formal.

Com essas considerações, concluo os autos a V.
Exa. com a recomendação de que seja autorizada a
prorrogação contratual, nos termos da minuta  (0917651)
citada. 

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/07/2021, às 13:36, 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
0918325 e o código CRC CDCE78F6.

0003387-84.2021.6.02.8000 0918325v1
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PROCESSO : 0003387-84.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : Autorização. Celebração. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017. Empresa FSF TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM.

 

Decisão nº 1541 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 0918325.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio
do Parecer nº 848/2021 (0917925) que ratifica, ante a sua plena
regularidade jurídica, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO,
com fulcro no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e
alterações, e na Cláusula Onze do instrumento contratual em tela, a
celebração do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017, firmado
com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM, inscrita
no CNPJ sob o nº 05.680.391/0001-56, cujo objeto é a prestação de
serviços de enlace de acesso à internet - 100 Mbps para o Fórum
Eleitoral de Arapiraca, representando a alteração pretendida a
prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses, do
referido contrato.

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (0917651), ciência
à contratada e demais medidas de estilo.

Por fim, à Secretaria de Administração, para os atos de
gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/07/2021, às 18:44, 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
0918934 e o código CRC A203DB50.

0003387-84.2021.6.02.8000 0918934v5
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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: 05.680.391/0001-56 DUNS®: 678405857
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/12/2021
FGTS 11/08/2021
Trabalhista Validade: 01/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/07/2021 (*)
Receita Municipal Validade: 12/09/2021

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: 20/07/2021 17:06 de
CPF: 911.573.154-53      Nome: RODRIGO FERREIRA MOURA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

FSF TECNOLOGIA S.A.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 11:01:50 do dia 24/05/2021

Código de controle da certidão: 7A6D-D8C7-7AAE-42D1

Certidão fornecida para o CNPJ: 05.680.391/0001-56

Válida até 23/07/2021

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
 
À COFIN/SGO, em face da Decisão nº 1541/2021 da

Presidência (doc. 0918934), para emissão da nota de empenho
correspondente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº
18/2017, firmado com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A -
ALOO TELECOM, inscrita no CNPJ sob o nº 05.680.391/0001-
56, considerando a proporção para o presente exercício.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2021, 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
0919577 e o código CRC 34D8F144.

0003387-84.2021.6.02.8000 0919577v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE: 267/2021. RO 532/21.
ND 404/21 (ANULAÇÃO DE RESERVA DE CRÉDITO PARA EMITIR

NE).

Observação:

1. cálculo:

MENSAL PRORROG INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                    
1.284,31 9/9/2021 31/12/2021 112  R$                       

42,81
 R$                                            
4.794,76

2. No tocante ao valor da instalação em novo endereço, vide sugestão no
doc. 0916705 sobre  reforço para tal finalidade.

3. Decisão doc. 0918934.

 
 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 21/07/2021, às 15:15, 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
0920035 e o código CRC 2162FD0D.
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DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0920035),

registro minha assinatura no empenho 2021NE267, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/07/2021, às 16:01, 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
0920160 e o código CRC BB90C14A.

0003387-84.2021.6.02.8000 0920160v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/07/2021 17:10
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 267

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70285 TIC COMRED

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

21/07/2021 Global 0000634-57.2021.6.02 - 4.794,76

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

17CT0018. ENLACE DEDICADO 100 MBPS. ACESSO À INTERNET. FÓRUM ELEITORAL DE ARAPIRACA.
EXERCÍCIO 2021. QUARTO TERMO ADITIVO.

-

-

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

JOAQUIM NABUCO 325 FAROL

CEP

57051-410

Município

MACEIO AL

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      2002
Versão Data/Hora

21/07/2021 17:10:05
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/07/2021 17:10
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 4.794,76

Total da Lista

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

001 4.794,76TELE PROCESSAMENTO - FORNECIMENTO DE ENLACE DE
ACESSO à INTERNET EM BANDA LARGA PARA O FÓRUM
ELEITORAL DE ARAPIRACA. CONTRATO 18/2017. VALOR MENSAL
R$ 1.284,31. QUARTO TERMO ADITIVO.  Decisão nº 1541 / 2021 -
TRE-AL/PRE/GPRES.
 VALOR DE 9/9 A 31/12/21.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

21/07/2021 Inclusão 1,00000 4.794,7600 4.794,76

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

21/07/2021 17:10:05

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

21/07/2021 15:59:54

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

21/07/2021 17:10:05
Operação
Alteração

Nota de Empenho 267/2021 (0920236)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 127



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2021.

 

À SEIC, após assinatura da Nota de Empenho 0920236,
para encaminhamento ao contratado.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2021, às 17:20, 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
0920244 e o código CRC 69179C2D.

0003387-84.2021.6.02.8000 0920244v1
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E-mail - 0920397

Data de Envio: 
  22/07/2021 08:54:36

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    geison.costa@alootelecom.com.br
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
  

Caros,

Encaminho, em anexo, cópia da nota de empenho nº 2021NE267, referente à a celebração do Quarto
Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017, firmado com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A - ALOO TELECOM
com este Tribunal, no valor total de R$ 4.794,76.

GENTILEZA CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Atenciosamente.

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_0920236_NE_070011_2021NE000267_v002_05680391000156_20210721171018.pdf
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E-mail - 0920754

Data de Envio: 
  22/07/2021 14:48:05

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    coinf@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Esclarecimento sobre objeto do Contrato nº 18/2017

Mensagem: 
  Senhor Coordenador,

Ao enviarmos a Nota de Empenho anexa à representante da empresa contratada, fomos indagados sobre
uma suposta divergência entre o objeto do contrato e os serviços descritos na referida NE. 
Segundo a representante, os serviços contratados seriam FORNECIMENTO DE ENLACE DE ACESSO à
INTERNET PARA O FÓRUM ELEITORAL DE ARAPIRACA e não FORNECIMENTO DE ENLACE DE ACESSO à
INTERNET EM BANDA LARGA PARA O FÓRUM ELEITORAL DE ARAPIRACA, como consta naquele documento.

Assim, solicito os préstimos de vossa senhoria para esclarecer se há diferença entre os serviços
contemplados no 4º Termo Aditivo do Contrato nº 18/2017 e aqueles descritos na NE anexa (com BANDA
LARGA).

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Nota_0920236_NE_070011_2021NE000267_v002_05680391000156_20210721171018.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 23/07/2021, às 12:46, 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
0921526 e o código CRC 8AEC2BF4.

0003387-84.2021.6.02.8000 0921526v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo Administrativo nº 0003387-84.2021.6.02.8000 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017                                                                                                    1   
 

Processo nº 0003387-84.2021.6.02.8000  

 
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 
18/2017, celebrado nos autos do 
Procedimento Administrativo nº 
0000915-47.2020.6.02.8000, entre a 
União, por intermédio do TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, e 
a empresa FSF TECNOLOGIA S.A. 

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430, inscrito no CPF sob 
o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa FSF 
TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, situada à Rua 
Joaquim Nabuco, 325 – Farol, CEP: 57051-410 – Maceió/AL, e-mail: 
felipe@alootelecom.com.br, site: www.aloo.com.br, Fone/fax: (82) 2123-3500, 
neste ato representada por Felipe Calheiros Cansanção, RG nº 2000001100607 
SSP/AL, CPF nº 041.633.924-75, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993  e na Cláusula Onze 
do Contrato nº 18/2017, nos termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 18/2017, que tem por objeto a prestação dos serviços de 
fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de 
Arapiraca, por 12 (doze) meses. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 

 O valor mensal dos serviços permanecerá em R$ 1.284,31 (um 
mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um centavos), com valor de 
instalação em novo endereço de R$ 503,65 (quinhentos e três reais e sessenta 
e cinco centavos), ficando o valor total estimado deste aditivo estimado em R$ 
15.915,37 (quinze mil, novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos), 
incluídas duas instalações em novo endereço, se necessário. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os valores acima serão reajustados quando da 
divulgação do Índice de Serviços de Telecomunicações – IST – do mês de julho 
do corrente ano. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 084621, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
Processo Administrativo nº 0003387-84.2021.6.02.8000 
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017                                                                                                    2   
 

PARÁGRAFO ÚNICO - As despesas que ultrapassarem o presente exercício serão 
suportadas pelos recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Onze do Contrato nº 18/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº 
0918934, da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-Presidente, e à 
manifestação de vontade da Contratada sob evento SEI nº 0897521, ambos 
acostados ao Processo SEI nº 0003387-84.2021.6.02.8000. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió/AL, 20 de julho de 2021. 

 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

                        Desembargador Otávio Leão Praxedes  
Presidente do TRE/AL 

 
Pela CONTRATADA:  
 
                                              Felipe Calheiros Cansanção 
                         Representante da empresa 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. 

Para verificar as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/A1BA-47CE-

B443-1D95 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para 

verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: A1BA-47CE-B443-1D95

Hash do Documento 

BE25E0A550ED4479F220821DAB3313A1D19B30D65322B0D6666C9A36F94392A6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2021 é(são) :

Felipe Calheiros Cansanção (Signatário) - 041.633.924-75  em 

23/07/2021 18:37 UTC-03:00

Nome no certificado: Felipe Calheiros Cansancao

Tipo: Certificado Digital
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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 05302021072800128
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Nº 141, quarta-feira, 28 de julho de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 21/2020; Processo SEI nº 0001454-
76.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações. Partes:
União, através do TRE/AL e a empresa E-DOC GESTÃO DE DOCUMENTOS EIRELI, CNPJ nº
31.055.855/0001-43; Objeto: prorrogação da vigência do contrato que trata da prestação
de serviços especializados de higienização do acervo bibliográfico de, aproximadamente,
5.000 itens do acervo da Biblioteca, do TRE/AL. O final do prazo da vigência contratual,
previsto para o dia 30/06/2021, foi estendido até o dia 31/12/2021, não possuindo o
aditivo, reflexos financeiros. Assinatura: 28/06/2021.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Terceiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº0004620-
19.2021.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL, representado por seu Presidente,
Desembargador Otávio Leão Praxedes e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli, CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: retificar a numeração constante do 5º Termo Aditivo ao
Contrato nº 07/2019, em virtude de equívoco na sua elaboração. Assim, no referido Termo
Aditivo, onde se lê: "Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019", leia-se: "Sexto Termo
Aditivo ao Contrato nº 07/2019". Assinatura: 26/07/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2018; Proc. SEI nº 0004419-27.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: artigo 57, inciso II, no artigo 65, inciso I, alínea "b" e seu parágrafo primeiro,
da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e Cláusula Quatorze do Contrato nº 05/2018; Partes:
União, através do TRE/AL, e a empresa VR CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ
17.278.191/0001-50, Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, cujo objeto é a
prestação de serviços de conservação das urnas eletrônicas do TRE-AL, por 20 meses, a
partir de 05/08/2021; Valor total: R$ 276.900,00. Assinatura: 26/07/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017; Processo SEI nº 0003387-
84.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/06/93 e alterações,
e Cláusula Onze do Contrato. Partes: União, através do TRE/AL e a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A., CNPJ nº 05.680.391/0001-56. Objeto: prorrogação da vigência do
Contrato nº 18/2017, por 12 meses; Valor mensal: R$ 1.284,31; Valor total: R$ 15.915,37,
incluídas duas instalações em novo endereço, se necessário. Assinatura: 26/07/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº 0004620-19.2021.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 65, inciso I, "b", e 1º da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e Cláusula
Quatorze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ATIVA SER V I ÇO S
GERAIS EIRELI, CNPJ nº 40.911.117/0001-41; Objeto: alteração quantitativa do contrato
para acrescer 02 postos de serviço de recepcionista a partir de 1º de agosto de 2021. Valor
total: R$ 47.968,90. Assinatura: 16/07/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021

Processo Administrativo SEI nº 0003902-22.2021.6.02.8000.
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES,

homologou, em 26/07/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 23/2021, que tem por
objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de 100 (cem) lixeiras em inox, com
capacidade de 12 litros, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, CONVOCANDO, para a devida assinatura da Ata de Registro de Preços a
empresa MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 31.131.938/0001-74; valor
unitário: R$135,00; valor total: R$ 13.500,00 ; tudo com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei
nº 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 27 de julho 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 31/2021 - 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:
28/07/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00031-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 28/07/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/08/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/07/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001458-86.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
executar os serviços de adaptação do novo protocolo e adequações nas fachadas dos
prédios de almoxarifado e de subestação da sede do TRE-AP, em Macapá-AP.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 28/07/2021 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior,
Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00018-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 28/07/2021 às 13h59 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/08/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre disposições deste
Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Ed i t a l . .

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 27/07/2021) 70029-00001-2021NE000068

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001406-90.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para
executar os serviços de Reparos e Adaptações nas Instalações Pluviais e Pavimentação do
Estacionamento Interno da Sede do TRE-AP e 2ª Z.E.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
28/07/2021 das 13h59 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00017-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 28/07/2021 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/08/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em
caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital..

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/07/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 21863/2020. Espécie: Contrato n.º 20/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA. Objeto:
aquisição de materiais necessários para realização de manutenção preventiva e
corretiva no âmbito das instalações e equipamentos de ar-condicionado das diversas
unidades deste tribunal, conforme especificações do Edital do P.E. nº 09/2021 e seus
anexos.. Fundamento Legal: o Pregão Eletrônico nº 9/2021, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 21863/2020; não contrariem
o interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações. Assinam:
pelo TRE/CE, Cyntia Moreira Dantas Toscano, Diretora-Geral do TRE-CE, em exercício,
e pela contratada, João Sanches Pereira. Data: 24/07/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 21863/2020. Espécie: Contrato n.º 21/2021. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e empresa CM DOS S CAMELLO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS ME Objeto: aquisição de materiais necessários para realização de
manutenção preventiva e corretiva no âmbito das instalações e equipamentos de ar-
condicionado das diversas unidades deste tribunal, conforme especificações do Edital do
P.E. nº 09/2021 e seus anexos.. Fundamento Legal: o Pregão Eletrônico nº 9/2021,
conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; nos termos propostos pela
CONTRATADA que, simultaneamente: constem no processo administrativo n.º 21863/2020;
não contrariem o interesse público; nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas
alterações. Assinam: pelo TRE/CE, Cyntia Moreira Dantas Toscano, Diretora-Geral do TRE-
CE, em exercício, e pela contratada, Cláudio Marzo dos Santos Camello.. Data:
24/07/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de segurança

eletrônica. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratada: ECOS

ENGENHARIA COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI. CNPJ: 01.887.130/0001-50. Resumo

do Objeto: alteração do prazo de pagamento para em até 30 (trinta) dias após a

apresentação do documento fiscal. Fundamentação Legal: art. 58, I da Lei nº 8.666/93.

Data da Assinatura: 16/07/2021. Processo SEI nº 0003742-29.2021.6.08.8000.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços técnicos

profissionais para elaboração de projeto básico e executivo para atualização do projeto

arquitetônico e modificação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico

da edificação que abriga o Cartório da 06ª Zona Eleitoral - Colatina/ES: Tribunal

Regional Eleitoral do Espírito Santo. Contratado: OF. CARAN - PROJETOS, CON S U LT O R I A

E PLANEJAMENTO EIRELI. CNPJ: 04.729.2100001-76. Resumo do Objeto: Prorrogação do

prazo de execução por 60 (sessenta) dias. Fundamentação Legal: art. 57, §1º da Lei nº

8.666/93. Data da Assinatura: 12/07/2021. Processo: 0000690-59.2020.6.08.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2021

O TRE-GO torna pública a homologação da licitação, modalidade
Pregão, na forma eletrônica, nº 13/2021 (Processo nº 21.0.000001169-7), que
tem por objeto a contratação de serviços de vigilância e segurança armada
para o edifício que abriga o Fórum Eleitoral de Anápolis. Empresa vencedora:
AC SEGURANÇA EIRELI (CNPJ: 09.459.901/0001-10), com proposta no valor total
de R$ 211.028,52 (duzentos e onze mil, vinte e oito reais e cinquenta e dois
centavos). Data da homologação 26/07/2021. Os autos encontram-se com
vistas franqueadas aos interessados.

Goiânia, 27 de julho de 2021.
GISELLE DE BASTOS VIEIRA DELFINO E CASTRO

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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2021.
À SCON, para registro contábil.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/07/2021, 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
0923158 e o código CRC 999066C2.

0003387-84.2021.6.02.8000 0923158v1
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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-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  29/07/21  16:17     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 20Jul21   VALORIZACAO : 20Jul21  NUMERO  : 2021NS002485 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05680391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.                    
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000069            DATA VENCIMENTO  : 29Jul21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2017, CUJO OBJETO É A
PRORROGAÇ
  ÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. PROC. SEI Nº
0003387-84.20
  21.6.02.8000.                                                                 
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          ICFSF1817             812310201                            
                                                                       15.915,37
                                                                                
                                                                                
                                                                               
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   29Jul21   15:06  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA       
-------------------------------------XX---------------------------------------
                                                                                
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  29/07/21  16:18     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 20Jul21   VALORIZACAO : 20Jul21  NUMERO  : 2021NS002487 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05680391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.                    
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000069            DATA VENCIMENTO  : 29Jul21        
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  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CANCELAMENTO DO DOCUMENTO HÁBIL
2021RC0000069/2021NS002485, TENDO
  EM VISTA O OCORRÊNCIA DE EQUÍVOCO NO NÚMERO DO TERMO ADITIVO
INFORMADO NO CAMP
  O OBSERVAÇÕES. PROC. SEI Nº 0003387-84.2021.6.02.8000.                        
                                                                                
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 546404          ICFSF1817             812310201                            
                                                                       15.915,37
                                                                               
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   29Jul21   16:04  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
-------------------------------------XX-----------------------------------------
                                                
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  29/07/21  16:18     NS                               USUARIO : MARCELO VIANA  
  DATA EMISSAO      : 20Jul21   VALORIZACAO : 20Jul21  NUMERO  : 2021NS002486 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 05680391/0001-56 - FSF TECNOLOGIA S.A.                    
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000070            DATA VENCIMENTO  : 29Jul21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2017, CUJO OBJETO É A
PRORROGAÇ
  ÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. PROC. SEI Nº
0003387-84.20
  21.6.02.8000.                                                                 
                                                                                
                                                                               
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404          ICFSF1817             812310201                            
                                                                       15.915,37
                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 84321610478 -  MARCELO VIANA                   29Jul21   16:00  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
----------------------------------------------XX--------------------------------
                                                                                
  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C.
CONTABIL)_____
  29/07/21  16:18                                      USUARIO : MARCELO VIANA  
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
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  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM
EXECUÇÃO               
  CONTA CORRENTE  : N ICFSF1817                                                 
  FSF-ENLACE DEDICADO ARAPIRACA-CTO.18/2017                                     
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                 5.202,71C
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    01Jul 070011 00001 NS002185 591700            1.284,31D            3.918,40C
    20Jul 070011 00001 NS002485 541404           15.915,37C                     
    20Jul 070011 00001 NS002486 541404           15.915,37C                     
    20Jul 070011 00001 NS002487 546404          -15.915,37C           19.833,77C
                                                                               
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-
MAIL PF12=RET

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DA SILVA VIANA, Técnico
Judiciário, em 29/07/2021, às 16:23, 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
0923663 e o código CRC 6483F1C8.

0003387-84.2021.6.02.8000 0923663v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS002485   - Cancelada através da 2021NS002487   
2021NS002486   

Observação:

Ao Gestor,
Após registro contratual, para continuidade da gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 30/07/2021, às 08:13, 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
0923927 e o código CRC 58616FA9.
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E-mail - 0925921

Data de Envio: 
  04/08/2021 11:22:50

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    felipe@alootelecom.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Reajuste contratual. Contrato nº 18/2017. IST Julho

Mensagem: 
  Senhor Representante, 

Solicito seus préstimos para que informe o Índice de Serviços de Telecomunicações IST do mês de julho do
corrente ano, para fins de reajuste contratual, conforme estabelece o Parágrafo Primeiro, da Cláusula
Segunda - Do valor - do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 firmado com este Tribunal.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Anexos:
    Termo_Aditivo_0922242_Presidencia___Quarto_Termo_Aditivo_ao_Contrato_18_2017__prorrogacao___FSF__1_.pdf
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E-mail - 0925973

Data de Envio: 
  04/08/2021 13:23:31

De: 
  TRE-AL/COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA <coinf@tre-al.jus.br>

Para:
    ana.lamin@alootelecom.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Retransmissão de e-mail

Mensagem: 
  Prezados de FSF (AlooTelecom),

Segue e-mail anexo retransmitido.

Att.

Daniel Souto
COINF/TRE/AL

Anexos:
    E_mail_0925921.html
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De: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>
Para: "guilhermerebelo.treal@gmail.com" <guilhermerebelo.treal@gmail.com>
CC: Guilherme Machado Rebelo <guilhermerebelo@tre-al.jus.br>
Data: 13/08/2021 04:20 PM
Assunto: ENC: RES: TRE/AL - Reajuste contratual. Contrato nº 18/2017. IST Julho

Prezado Guilherme,
 
 Em resposta ao ques�onamento formulado por V. S.ª, venho esclarecer que o reajuste deverá ser aplicado no valor
mensal dos serviços e no valor da instalação em novos endereços, conforme disposto no parágrafo primeiro da
Cláusula Segunda do Quarto Termo Adi�vo celebrado entre as Partes.
 
Sem mais e a disposição para qualquer esclarecimento que por ventura se faça necessário.
 
Atenciosamente,
 

Ana Lamin | Executiva de Negócios
 Mobile: +55 82 99122 2107 | Phone: +55 0800 725 3505

Aloo Maceió | R Joaquim Nabuco, 325 – Farol | 57051-410 | Alagoas
 ________

 
Conteúdo confidencial. Caso você não seja o real destinatário deste e-mail por favor notifique o remetente e elimine esta mensagem.
Lembre-se do meio ambiente antes de imprimir este e-mail.
Privileged and confidential. If you are not the intended addressee of this e-mail please notify the sender and promptly delete this
message. Please consider the environment before printing this email.

 
De: Guilherme Rebelo <guilhermerebelo.treal@gmail.com>

 Data: terça-feira, 10 de agosto de 2021 15:20
 Para: "Felipe C. Cansanção" <felipe@alootelecom.com.br>

 Assunto: Re: RES: TRE/AL - Reajuste contratual. Contrato nº 18/2017. IST Julho
 
Senhor Representante,
 
Para melhor instrução processual, solicito seus préstimos para que seja orientado se o reajuste do IST
deverá ser aplicado no valor mensal e também no valor da instalação em novo endereço, ou apenas no
valor mensal do serviço.
 
Lembrando que, atualmente, os valores são:

a) valor mensal: R$1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e um
centavos)

c) valor da instalação em novo endereço: R$ 503,65 (quinhentos e três reais e
sessenta e cinco centavos)

d) valor global: R$ 15.915,37 (quinze mil novecentos e quinze reais e trinta e sete
centavos), incluídas duas instalações em novo endereço.

 

Atenciosamente,
 
Guilherme Machado Rebelo

 Chefe da Seção de Gestão de Contratos
 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

 
Em sex., 6 de ago. de 2021 às 15:55, Guilherme Machado Rebelo <guilhermerebelo@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezados,
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Conforme solicitado segue a informação do índice e o acumulado de 12 meses.
 

Jun/21 1,00% 279,832

Jul/20 0,73% 237,824

 
IST acumulado dos úl�mos 12 meses é de 17,66%.
 
À disposição!
 

 Ana Lamin | Executiva de Negócios
 Mobile: +55 82 99122 2107 | Phone: +55 0800 725 3505

 Aloo Maceió | R Joaquim Nabuco, 325 – Farol | 57051-410 | Alagoas
 ________

Conteúdo confidencial. Caso você não seja o real destinatário deste e-mail por favor notifique o remetente e elimine esta mensagem.
Lembre-se do meio ambiente antes de imprimir este e-mail.
Privileged and confidential. If you are not the intended addressee of this e-mail please notify the sender and promptly delete this
message. Please consider the environment before printing this email.

 
-----Mensagem original-----

 De: Felipe C. Cansanção <felipe@alootelecom.com.br> 
 Enviada em: quarta-feira, 4 de agosto de 2021 15:20

 Para: Marcos Rodrigues Nunes Feitoza <marcos.feitoza@alootelecom.com.br>; Jussara Araújo Silva
<jussara.silva@alootelecom.com.br>

 Cc: Cris�ane Pavan <cris�ane.pavan@alootelecom.com.br>; Humberto Cansanção
<humberto@alootelecom.com.br>

 Assunto: FW: TRE/AL - Reajuste contratual. Contrato nº 18/2017. IST Julho
  

PSC.
  

Em 04/08/2021 11:23, "TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos" <segec@tre-al.jus.br> escreveu:
  

   Senhor Representante, 
  

   Solicito seus prés�mos para que informe o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST – do mês de julho do
corrente ano, para fins de reajuste contratual, conforme estabelece o Parágrafo Primeiro, da Cláusula Segunda  - Do
valor - do 4º Termo Adi�vo ao Contrato nº 18/2017 firmado com este Tribunal.

  
 
   Cordialmente,

    Guilherme Machado Rebelo
    Chefe da Seção de Gestão de Contratos

    Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0003387-84.2021.6.02.8000

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  FSF TECNOLOGIA S.A

 Procedimento Administrativo: 0003387-
84.2021.6.02.8000

 

 Contrato: 18/2017 

 

Objeto: Fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet para o Fórum Eleitoral de
Arapiraca.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1Documentação referente ao procedimento licitatório realizado?    

2Contrato original assinado pelas partes? X  0291727

3Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes? X  

1º Termo Aditivo -
 (0431321)

2º Termo
Aditivo: (0595161)

3º Termo
Aditivo: 0741892

4º Termo
Aditivo: 0922242

1º Termo Aditivo -
 0431327;

2º Termo
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4Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes?   X  

Aditivo: 0595175

3º Termo
Aditivo: 0743050 

4ºTermo
Aditivo: 0923083

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de
01/04/2009)?

  X   Vigente até
08/09/2022

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar
contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

   X   

7Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa,
conforme o caso.     X    SGO

REAJUSTE

 
Além da documentação geral, acima, consta dos
autos a
documentação abaixo, necessária à formalização
de reajuste contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Pedido de concessão de reajuste, devidamente
fundamentado, no prazo devido,
veiculado pela contratada?

X  0897521

2
A natureza do objeto é compativel com a utilização de
reajuste? (Lei nº 8.666/93,
art. 40, XI, e art. 55, III)

X  Serviço contínuo
essencial

3Existe previsão contratual acerca do reajuste do preço? X  Cláusula Quinta do
Contrato nº 18/2017

4
Existe previsão contratual acerca do índice de reajuste
aplicável e
da periodicidade de reajuste?

X  Cláusula Quinta do
Contrato nº 18/2017

5
O reajuste pleiteado observa a periodicidade anual, a
partir da data limite para
apresentação da proposta ou do último reajuste?

X  IST - Julho/21

Maceió, 16 de agosto de 2021.
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Guilherme Machado Rebelo

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 16/08/2021, 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
0931212 e o código CRC 28CE0BDA.

0003387-84.2021.6.02.8000 0931212v2
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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: 05.680.391/0001-56 DUNS®: 678405857
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/12/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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 16/01/2022
FGTS 04/09/2021
Trabalhista Validade: 23/01/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 17/09/2021
Receita Municipal Validade: 12/09/2021

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: 16/08/2021 15:31 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2021.
À SAD
Assunto: Reajuste. Contrato nº 18/2017. Prestação de

serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à Internet
para o Fórum Eleitoral de Arapiraca.

Vigente até 08/09/2022.
Contrato nº 18/2017 (0291727)

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0431321)

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0595161)

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0741892)

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 18/2017 (0922242)

Portaria Designatória Gestão/Fiscalização (0521191)

 

Senhor Secretário,
 
Trata-se  de aplicação de reajuste previsto no Contrato nº

18/2017 celebrado entre este Regional e a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A, cujo vencimento dar-se-á no próximo dia
08/09/2022.

Os valores atualmente contratados são os que seguem:
 
a) valor mensal: R$1.284,31 (um mil duzentos e oitenta e

quatro reais e trinta e um centavos)
b) valor da instalação em novo endereço: R$ 503,65

(quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos)
c) valor global: R$ 15.915,37 (quinze mil novecentos e

quinze reais e trinta e sete centavos), incluídas duas instalações em
novo endereço.
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A empresa apresenta manifestação de interesse na

renovação contratual (0897521), e em praticar reajuste conforme
previsto no Parágrafo Sexto da Cláusula Quinta do Contrato nº
18/2017; considerado variação do IST – Fev/21 e IST – Mar/21
(https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
eprecos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-2013-ist).

No que tange à análise administrativa da contratação,
com vistas à necessária prorrogação, informamos:

 
1. Com relação ao reajuste, os efeitos financeiros do

Contrato nº 18/2017 valem a partir do mês de julho de cada ano,
como é possível conferir nos termos aditivos. Dessa forma, os valores
solicitados pela contratada já poderão ser reajustados, visto que já
ocorreu a divulgação do Índice de Serviços de Telecomunicações –
IST – do mês de julho do corrente ano (0931210).

2. Dessa forma, tendo em vista que o IST acumulado dos
últimos meses é de 17,66%, os valores contratados passarão a ser os
seguintes:

 
a) valor mensal: R$1.511,12 (um mil quinhentos e onze

reais e doze centavos); 
b) valor da instalação em novo endereço permanecerá o

mesmo: R$ 503,65 (quinhentos e três reais e sessenta e cinco
centavos);

c) valor global: R$ 18.637,09 (dezoito mil seiscentos e
trinta e sete reais e nove centavos), incluídas uma instalação em
novo endereço.

 
3. Em obediência ao estabelecido através da Portaria

GPRES nº 226/2018, anexamos Lista de Verificação para alteração
dos contratos administrativos (Reajuste Contratual) - 0931212.

 
Com vistas à verificação da manutenção das condições de

habilitação, promovemos a juntada das seguintes certidões:
 

1. SICAF - 0931231

 
Desta forma, remetemos os presentes a Vossa Senhoria
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para ciência e continuidade do presente reajuste contratual.
Paralelamente a SGO para indicar se há previsão

orçamentária para fazer face ao reajuste.
Respeitosamente,
 
 
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 17/08/2021, às 14:05, 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
0931234 e o código CRC 11F7C1F3.

0003387-84.2021.6.02.8000 0931234v1
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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 agosto de 2021.
À SEGEC
 
Diante da indagação contida no despacho SEGEC

(0931234), informamos que, por se tratar de contrato de
serviço continuado, já existe previsão orçamentária para o
pretendido reajuste, tanto quanto para a prorrogação da
avença.

Em tempo, cautelarmente, procedemos a reserva de
crédito tanto para o reajuste em tela, como também para a
renovação contratual.

Relevante salientar, no tocante ao reajuste, que o
valor reservado deverá servir como reforço da
2021NE000073, tratada nos autos do proc. sei 0000634-
57.2021.6.02.8000.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/08/2021, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/08/2021, às 16:46, 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
0932076 e o código CRC F321F2E3.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932076v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Digite o texto aqui....

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/08/2021, às 16:19, 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
0932077 e o código CRC 2337BAE4.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932077v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Digite o texto aqui....

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 17/08/2021, às 16:21, 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
0932083 e o código CRC 8147CB9C.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932083v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 463/2021 - REAJUSTE (0932077).
ND 464/2021 - PRORROGAÇÃO (0932083).

Observação:

REAJUSTE - R$ 514,10

DIFERENÇA MENSAL - REAJUSTE (R$
1.511,12 - R$ 1.284,31)

INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                       
226,81 1/7/2021 8/9/2021 68  R$                         

7,56
 R$                                               
514,10

PRORROGAÇÃO - R$ 6.145,16 (R$ 5.641,51 - valor de 9/9 a
31/12/21 + 503,65 - instalação em novo endereço)

MENSAL INÍCIO
inclusive FIM Quant Dias Valor Unitário dia Total

 R$                                                    
1.511,12 9/9/2021 31/12/2021 112  R$                       

50,37
 R$                                            
5.641,51

 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/08/2021, 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
0932088 e o código CRC C5187451.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SEGEC.
Sr. Chefe,
Em face das informações lançadas por essa unidade

(cfe. despacho 0931284), faço remessa dos autos a essa
unidade gestora para juntar o comprovante informativo sobre
o Índice de Serviços de Telecomunicações - IST, dos últimos
doze meses.

Em paralelo, os autos vão à COFIN para (após a
juntada da comprovação do IST acumulado nos 12 meses
contratuais) certificar o rejuste (cálculo) e proceder a reserva
de crédito; à SLC para lavratura do termo de apostilamento e
demais medidas administrativas.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2021, 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
0932616 e o código CRC C579966A.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932616v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SPPAC,
Diante do despacho GSAD (0932616), encaminho

os autos à  SPPAC, para que se promova a validação dos
cálculos. Não havendo discordância, que seja remetido à SGO
para fins de reserva de crédito.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/08/2021, às 16:06, 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
0932835 e o código CRC 6543BF36.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932835v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
 
Senhor Coordenador da COFIN,
 
Em respeito ao despacho exarado no evento

0932835, informamos que, previamente, há providências a
cargo da gestão solicitada pela SAD (0932616),e, ainda porque
o link indicado no documento 0931234 -
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-
eprecos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-
2013-ist), encontra-se em estado de "erro", conforme
mensagem abaixo:

 
Portal Gov.br Ministério das Comunicações

Órgãos do Governo
Acesso à Informação
Legislação
Acessibilidade

Mudar para o modo de alto contraste

Entrar
Abrir menu principal de navegação
Agência Nacional de Telecomunicações
 
Desculpe, mas esta página não existe…
Pedimos desculpas pelo inconveniente, mas a página
que você estava tentando acessar não existe neste
endereço.
Se você está certo que o endereço informado está
correto mas está encontrando um erro, por favor
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https://www.gov.br/anatel/pt-br


contate a Administração do Site.

Obrigado.

 

 

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 18/08/2021, 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
0932876 e o código CRC 4EA96F11.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932876v1
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À GSAD,
Diante da determinação constante no despacho

GSAD (0932616), retorno os autos com manifestação da
SPPAC (0932876) para ciência e providências.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/08/2021, às 16:38, 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
0932900 e o código CRC B14D072B.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932900v1

Despacho COFIN 0932900         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 162



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SAD
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0932616, verificou-se

que o percentual de reajuste solicitado pela contratada diz respeito
ao perído entre julho de 2020 e junho de 2021.

No entanto, considerando que os efeitos financeiros do
Contrato nº 18/2017 valem a partir do mês de julho de cada ano, os
autos serão mantidos em sobrestamento nesta unidade até a
divulgação do Índice de Serviços de Telecomunicações – IST – do mês
de julho, no site da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), através do link Valores do Índice de Serviços de
Telecomunicações – IST.

Assim, após a atualização da variação do IST, os valores
serão retificados e encaminhados para continuidade do processo de
reajuste contratual.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 18/08/2021, às 17:38, 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
0932975 e o código CRC CA8E720F.

0003387-84.2021.6.02.8000 0932975v1

Despacho SEGEC 0932975         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 163

https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/competicao/tarifas-e-precos/valores-do-indice-de-servicos-de-telecomunicacoes-2013-ist
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SEGEC.
Ciente do Despacho SEGEC 0932975.
Devolvo os autos para conclusão da diligência

anteriormente solicitada.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2021, às 01:05, 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
0933070 e o código CRC 6E812117.

0003387-84.2021.6.02.8000 0933070v1

Despacho GSAD 0933070         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 164



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À SGO
Senhor Chefe,
 
Encaminho os autos para que seja emitida nota de

empenho em favor da contratada, referente ao 4º Termo
Aditivo (0922242) e o respectivo reajuste, conforme instruído
no Despacho SEGEC 0931234.

 
Atenciosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 05/10/2021, às 15:33, 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
0954644 e o código CRC DC1027A6.

0003387-84.2021.6.02.8000 0954644v1

Despacho SEGEC 0954644         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 165



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 359/2021 - RO 685.

Observação:

Relevante salientar, no tocante ao reajuste, que o valor
reservado foi reforçado junto à 2021NE000073, tratada nos autos do proc. sei
0000634-57.2021.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 05/10/2021, 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
0954840 e o código CRC 79968D5A.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0954840         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 166
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0954840),

registro minha assinatura no empenho 2021NE359, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 05/10/2021, 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
0954907 e o código CRC 1678E935.

0003387-84.2021.6.02.8000 0954907v1

Despacho COFIN 0954907         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 167



Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/10/2021 15:49
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 359

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70285 TIC COMRED

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/10/2021 Global 0003387-84.2021 - 6.145,16

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

17CT0018. ENLACE DEDICADO 100 MBPS. ACESSO À INTERNET. FÓRUM ELEITORAL DE ARAPIRACA.
PRORROGAÇÃO.

-

-

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

JOAQUIM NABUCO 325 FAROL

CEP

57051-410

Município

MACEIO AL

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      2002
Versão Data/Hora

06/10/2021 15:49:38
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 359/2021 (0955329)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 168



Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/10/2021 15:49
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 6.145,16

Total da Lista

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

001 6.145,16TELE PROCESSAMENTO - FORNECIMENTO DE ENLACE DE
ACESSO à INTERNET EM BANDA LARGA PARA O FÓRUM
ELEITORAL DE ARAPIRACA. CONTRATO 18/2017 VIGENTE ATÉ
8/9/2022. VALOR MENSAL R$ 1.511,12. DESPACHO SEGEC 0954644.
VALOR DO EMPENHO ENGLOBA O PERÍODO DA PRORROGAÇÃO
(9/9 A 31/12/21) + 1 MUDANÇA NO VALOR DE R$ 503,65.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/10/2021 Inclusão 1,00000 6.145,1600 6.145,16

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/10/2021 15:49:37

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

05/10/2021 18:19:38

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

06/10/2021 15:49:38
Operação
Alteração

Nota de Empenho nº 359/2021 (0955329)         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 169



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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Após a assinatura da nota de empenho

(doc. 0955329), devolvo os autos à Unidade Gestora.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2021, às 15:52, 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
0955331 e o código CRC E5E38C01.

0003387-84.2021.6.02.8000 0955331v1

Despacho SAD 0955331         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 170



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

Após análise do(s) saldo(s) do(s) empenho(s), atesto nos termos da legislação vigente
que deve(m) ser mantida(s) a(s) seguinte(s) situação(ões):

1. Gestor do Contrato

Exercício2021
Objeto ENLACE DEDICADO 100 MBPS. ACESSO À INTERNET. FÓRUM ELEITORAL DE

ARAPIRACA.
 

Número do
Empenho

Credor (CNPJ/CPF e
nome)

Saldo
Atual

Valor de Inscrição
em RPNP Total a

Inscrever
(a + b)

A
Liquidar

(a)

Em
Liquidação

(b)

2021NE000267FSF TECNOLOGIA S.A.
(05.680.391/0001-56) R$ 4.794,76 R$

839,20  R$ 839,20

      
      
      
À SGO, nos termos do art. 2º da IN nº 06/2015, para análise do valor indicado frente
ao projetado.

Observação: Valor a inscrever referente ao pagamento retroativo do reajuste
aplicado conforme a  previsão do Parágrafo Sexto, da Cláusula Quinta do Contrato nº
18/2017. 

Em decorrência do curto prazo para formalização de termo de apostilamento que
preveja o impacto orçamentário do reajuste de preço a ser aplicado ao Contrato nº
18/2017, solicito os préstimos dessa Coordenadoria para que seja anulado o saldo de
R$ 3.955,56 da Nota de Empenho nº 267/2021.

Não obstante, esta Seção compromete-se a instruir o procedimento adequado que
formalizará o reajuste previsto no início do próximo exercício.

 

 

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2021.
RPNP - 1. Gestor do Contrato SEGEC 0996099         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 171



Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 30/12/2021, às 08:18, 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
0996099 e o código CRC AECFBBA4.

0003387-84.2021.6.02.8000 0996099v2

RPNP - 1. Gestor do Contrato SEGEC 0996099         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 172



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

2. Seção de Programação Orçamentária - SGO / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0996099

 

 À SCON, não havendo a necessidade de ajuste da NE.

X À SCON, após o reforço/cancelamento solicitado.

Observação:

 

 

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 30/12/2021, às 09:02, 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
0996136 e o código CRC F9E0C91A.

0003387-84.2021.6.02.8000 0996136v2

RPNP - 2. Orçamento/COFIN SGO 0996136         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 173



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 267/2021 - RO 1131.

Observação:

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 30/12/2021, às 09:22, 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
0996138 e o código CRC 0AD9E659.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0996138         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 174



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

4. Seção de Contabilidade - SCON / COFIN

Após análise do documento abaixo (Preencher o quadro abaixo com o link SEI): 
0996099

 
Opinamos pela:

X Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor.

 
Adequação na inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação nos termos informados pelo gestor, ressalvando o descrito na
observação.

 Não inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em liquidação,
considerando o descrito na observação.

Observação:

 

À SAD, para apreciação e registros necessários à inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação.

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 30/12/2021, às 10:11, 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
0996202 e o código CRC E6225FB5.

0003387-84.2021.6.02.8000 0996202v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Instrução Normativa nº 06/2015 - ANEXO

AUTORIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS - RPNP

5. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Ref: RPNP - 1 (doc. 0996099)
 

 
Autorizo e ratifico, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação conforme indicado.

X
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato.

 
Autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações posteriores e na
IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não processados a liquidar/em
liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo gestor do contrato, com
exceção do descrito na observação.

 
Não autorizo, com fulcro no Decreto nº 93.872/1986 e alterações
posteriores e na IN nº 06/2015, a inscrição em restos a pagar não
processados a liquidar/em liquidação do(s) empenho(s) indicado(s) pelo
gestor do contrato.

Observação:

 

Promovido, no SIAFI, o registro da indicação do Empenho em restos a pagar não
processados, devolvo os autos à SEGE.

Maceió-AL, 30 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/12/2021, às 10:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

RPNP - 5. Ordenador de Despesas SAD 0996249         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 176



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
0996249 e o código CRC 0EE79E42.

0003387-84.2021.6.02.8000 0996249v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0996138),

registro minha assinatura no empenho 2021NE267, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/12/2021, às 10:55, 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
0996258 e o código CRC 78DA0CD8.

0003387-84.2021.6.02.8000 0996258v1

Despacho COFIN 0996258         SEI 0003387-84.2021.6.02.8000 / pg. 178



Data e hora da consulta:
Usuário:

  30/12/2021 10:57
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 267

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339040 70285 TIC COMRED

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

21/07/2021 Global 0000634-57.2021.6.02 - 839,20

05.680.391/0001-56 FSF TECNOLOGIA S.A.

17CT0018. ENLACE DEDICADO 100 MBPS. ACESSO À INTERNET. FÓRUM ELEITORAL DE ARAPIRACA.
EXERCÍCIO 2021. QUARTO TERMO ADITIVO.

-

-

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

JOAQUIM NABUCO 325 FAROL

CEP

57051-410

Município

MACEIO AL

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

30/12/2021 10:57:31
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  30/12/2021 10:57
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI 839,20

Total da Lista

Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL

001 839,20TELE PROCESSAMENTO - FORNECIMENTO DE ENLACE DE
ACESSO à INTERNET EM BANDA LARGA PARA O FÓRUM
ELEITORAL DE ARAPIRACA. CONTRATO 18/2017. VALOR MENSAL
R$ 1.284,31. QUARTO TERMO ADITIVO.  Decisão nº 1541 / 2021 -
TRE-AL/PRE/GPRES.
 VALOR DE 9/9 A 31/12/21.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

21/07/2021 Inclusão 1,00000 4.794,7600 4.794,76

30/12/2021 Anulação 1,00000 3.955,5600 3.955,56

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

30/12/2021 10:57:31

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

30/12/2021 10:48:49

Assinaturas

2  de      2006
Versão Data/Hora

30/12/2021 10:57:31
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de dezembro de 2021.
Devolvo os autos à SEGEC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/12/2021, às 11:10, 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
0996277 e o código CRC A28F2D97.
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