
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3536 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À SAD.
Senhor Secretário,
Informamos que o Contrato nº 02/2016, cujo objeto

consiste na prestação de Serviços de Telefonia Fixa Local (Linhas
Analógicas), firmado entre este Tribunal e a Empresa Oi Telemar
Norte Leste S/A, por inexigibilidade, extinguir-se-á em 27 de janeiro
de 2022, sem possibilidade de prorrogação. 

Nesse sentido, considerando que o objeto pretendido
possui um grau de complexidade relativamente alto, solicito seus
préstimos para que seja designada Equipe de Planejamento da
Contratação.

A título de instrução processual, foram juntados o
Contrato nº 02/2016 (0915354), bem como os seus termos aditivos
(0915360, 0915362, 0915364, 0915365 e 0915366)

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 09/07/2021, às 11:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915341 e o código CRC 70216A7D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de julho de 2021.
Devolvo os autos à SEGEC para que elabore o

Documento de Formalização da Demanda, medida prévia à
constituição da equipe de planejamento, que haverá de se
guiar pelas linhas diretivas do que se pretende contratar,
matéria a ser tratada no Documento de Formalização da
Demanda, a ser elaborado pela Unidade
requisitante/demandante dos serviços (IN SEGES 5/2017, art.
21, I). 

Nesse aspecto, observa-se que, na fase de
elaboração do DFD, a Unidade requisitante indicará o
integrante (de seu quadro) da equipe que irá elaborar os
estudos técnicos preliminares e o gerenciamento de risco e,
se necessário, aquele a quem será confiada a fiscalização dos
serviços, o qual poderá participar de todas as etapas do
planejameo da contratação.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/07/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0915521 e o código CRC CAC89447.
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Setor Requisitante:
Seção de Gestão de Contratos (SEGEC)
Responsável pela Demanda:
Guilherme Machado Rebelo
Matrícula:
3092R205
E-mail:
guilhermerebelo@tre-al.jus.br
Telefone:
(82) 981124477
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
Todas as atividades, jurisdicionais e administrativas, podem, potencialmente,
ser prejudicadas sem a manutenção dos serviços de comunicação,
considerando que Telefonia Fixa é um serviço imprescindível para
funcionamento das atividades deste Tribunal Regional Eleitoral. 
Os serviços de telefonia fixa vêm sendo prestados por meio do atual contrato
administrativo nº 02/2016, o qual já se encontra no 5º. Termo Aditivo, sendo
sua vigência até 27/01/2022, sem possibilidade de prorrogação.
A contratação de serviços de telefonia fixa está plenamente alinhada ao Plano
Estratégico do do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (2016-2021). Este
alinhamento se configura desde a Missão, que preconiza a garantia da
legitimidade do processo eleitoral, alinhada aos valores de acessibilidade,
modernidade, celeridade, entre outros consignados no referido Plano; e pela
Visão, que contempla a consolidação da credibilidade da justiça eleitoral,
especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança.
Ainda vale destacar que a contratação dos serviços também se alinha às
tendências atuais, na medida em que promove a intensificação do uso de
tecnologia da informação, pois na fase de planejamento da solução deverá ser
adotada uma visão de aprofundamento de uso da infraestrutura e da
tecnologia disponíveis nas diversas unidades do TRE/AL.
Ademais, valem os registros de que a contratação pretendida se alinha aos
macrodesafios, indicadores, metas e iniciativas contempladas nos indicadores:
3 – Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e 6 –
Aperfeiçoamento da gestão de custos.
A contratação dos serviços de comunicação (telefonia fixa) se alinha ao PETIC
2017-2022 pelos Objetivos estratégicos "Viabilizar serviços e soluções de TIC" e
"Primar pela satisfação dos usuários de TIC".
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Atualmente, o TRE/AL possui 62 (sessenta e duas) assinaturas de linhas
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telefônicas analógicas franquia fixo-fixo. No entanto, este quantiativo deverá
ser estimado pela Equipe de Planejamento da Contratação ao elaborar os
Estudos Preliminares e o Gerenciamento de Risco. Nesse caso, entre os
membros dessa equipe deverá estar presente um servidor da unidade
a qual será confiada a fiscalização dos serviços. Este(s) servidor(es) deverão
participar de todas as etapas do planejamento desta contratação. Ademais,
considerando a complexidade do serviço a ser prestado, esta equipe também
deverá ser composta por servidores lotados na COINF.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
Janeiro de 2022. 
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Membro da SEGEC: Guilherme Machado Rebelo (Unidade Gestora)
Fiscalização: COINF/SAPEV 

Maceió, 12 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 12/07/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0916018 e o código CRC F7D37860.

Responsável pela formalização da demanda
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Em face da instrução oriunda da Secretaria de

Administração, em complemento aos atos pertinentes ao
regular trâmite do procedimento de aquisição almejado, esta
unidade elaborou o Documento de Formalização de Demanda,
consignado no evento SEI 0916018, cabendo, s.m.j.,
impulsionar os autos para a formação da Equipe de
Planejamento da Contratação, observado o disposto na
Informação 3526 (0915341).

Neste sentido, indico o servidor Guilherme
Machado Rebelo como componente da mencionada
equipe, para acompanhar a elaboração dos Estudos Técnicos
Preliminares (ETP) e do Gerenciamento de Riscos. 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 13/07/2021, às 14:32, 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
0916425 e o código CRC 66C7E8E7.
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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 Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao disposto no art. 21, III, da IN

SEGES/MP 05/2017, peço-lhe vênia para sugerir que seja
constituída Equipe de Planejamento da Contratação de que
trata o Documento de Formalização da Demanda - DFD
(doc. 0916018), para a qual são indicados os seguintes
integrantes:

a) demandante - servidor Guilherme Machado
Rebelo, Chefe da SEGEC;

b) técnico - o servidor João Hermínio de Barros
Neto, lotado na SPAE; e

c) administrativo - o servidor Rodrigo Ferreira
Moura, lotado no GSAD.

A referida equipe, na dicção do § 1º do art. 22 da
citada IN SEGES/MP 05/2017, deve reunir servidores com as
competências necessárias à completa execução das etapas de
Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos
sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e
contratos, dentre outros.

A equipe deverá observar, em seus trabalhos, as
normas internas de contratações e, no que couber, a IN 40, de
22 de maio de 2020, da Secretaria Especial de
Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de
Gestão/Ministério da Economia.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/07/2021, às 16:32, 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
0916735 e o código CRC 4382CE6A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de julho de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista as indicações contidas no Despacho

G S A D 0916735, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência os nomes dos servidores Guilherme Machado Rebelo,
Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, como integrante
demandante, João Hermínio de Barros Neto, Chefe da Seção de
Protocolo, Arquivo e Expedição - SPAE, como integrante técnico e
Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de
Administração, como representante administrativo, para comporem a
Equipe de Planejamento da Contratação de que trata o Documento
de Formalização da Demanda - DFD (0916018), com vistas à
aquisição de serviços de comunicação (telefonia fixa), em atenção ao
disposto no art. 21, III, da IN SEGES/MP 05/2017.

 
Outrossim, a Equipe deverá observar, em seus trabalhos,

as normas internas de contratações e, no que couber, a IN 40, de 22
de maio de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização,
Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão/Ministério da
Economia.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 15/07/2021, às 18:50, 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
0917739 e o código CRC 101A2DBC.
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PROCESSO : 0004975-29.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição.Equipe de Planejamento.Contratação.Serviços de Comunicação.Telefonia fixa.

Decisão nº 1568 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0917739.

Isto posto, APROVO a composição da Equipe de
Planejamento para a contratação de serviços de telefonia fixa,
conforme Documento de Oficialização de Demanda (0916018), em
atenção ao disposto no art. 21, III, da IN SEGES/MP 05/2017 e, no
que couber, a IN 40, de 22 de maio de 2020, da Secretaria Especial
de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de
Gestão/Ministério da Economia, cujos membros serão, como
membros integrantes demandante e técnico, respectivamente, os
servidores Guilherme Machado Rebelo, Chefe da Seção de Gestão
de Contratos - SEGEC e João Hermínio de Barros Neto, Chefe da
Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição - SPAE, e como
representante administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura,
lotado no Gabinete da Secretaria de Administração.

À Diretoria-Geral para elaboração e publicação do
necessário ato normativo e ciência aos servidores ora designados.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/07/2021, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920085 e o código CRC 62163A01.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 306/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

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

CONSIDERANDO o contido no Processo
Administrativo TRE-AL nº 0004975-29.2021.6.02.8000

 
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Equipe de Planejamento para a

contratação de serviços de telefonia fixa, conforme
Documento de Oficialização de Demanda (0916018), em
atenção ao disposto no art. 21, III, da IN SEGES/MP 05/2017
e, no que couber, a IN 40, de 22 de maio de 2020, da
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital/Secretaria de Gestão/Ministério da Economia, tendo
como membros integrantes demandante e técnico,
respectivamente, os servidores Guilherme Machado
Rebelo, Chefe da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC
e João Hermínio de Barros Neto, Chefe da Seção de
Protocolo, Arquivo e Expedição - SPAE, e como representante
administrativo, o servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado
no Gabinete da Secretaria de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação

Maceió, 22 de julho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/07/2021, 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
0920716 e o código CRC 083A4C85.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 22 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Em atenção à Decisão (0920085), submeto os

presentes autos à superior consideração de Vossa
Excelência, com a Portaria Presidência nº 306/2021
(0920716), que foi devidamente inserida em bloco específico e
disponibilizada para a assinatura de Vossa Excelência.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/07/2021, às 16:03, 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
0920718 e o código CRC D1C471BE.
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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 julho de 2021.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº nº

306/2021 (0923908),  conforme Certidão (0923911),  faço
remessa dos presentes autos à Secretaria de Administração
para ciência e demais providências decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/07/2021, às 10:48, 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
0923916 e o código CRC 8758093B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
À SEGEC, SPAE e GSAD (servidor Rodrigo Moura),

para ciência da Portaria Presidência nº 306 (doc. 0920716) e
demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/08/2021, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925613 e o código CRC F6E7EBD2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
Prezados integrantes da Equipe de Planejamento da

Contratação,
 
Ciente da publicação da Portaria Presidência nº

306 (doc. 0920716), e empenhado em elaborar o Estudo
Técnico Preliminar - ETP, que embasará o termo de
referência, solicito seus préstimos para que os elementos
abaixo sejam retificados ou ratificados, bem como os faltantes
sejam informados. Importa registrar que os os itens a seguir
estão de acordo com os procedimentos para elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares (ETP) para a aquisição de bens
e a contratação de serviços e obras, com base na nova Lei de
Licitação (Lei nº 14.133, de 2021).

a) Descrição da necessidade da contratação,
considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse público: O serviço de telefonia
fixa comutados atualmente é atendido por meio do Contrato
nº 02/2016, cujo objeto consiste na prestação de serviço
telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-
fixo e fixo-móvel(VC1), terminais analógicos para a sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, os Cartórios Eleitorais
da Capital e do Interior, o Galpão de Armazenamento das
Urnas Eletrônicas e o almoxarifado. Esse contrato não tem
mais possibilidade de prorrogação, pois se encontra em sua
renovação excepcional, com fulcro no parágrafo 4º, do art.
57, da Lei 8.666/93. Poranto, para assegurar a necessária
continuidade no atendimento dos serviços do TRE/AL, tendo
em vista a necessidade de comunicação, tanto interna quanto
externa, é imprenscindível a realização de novo procedimento
licitatório objetivando a seleção de fornecedores desses
serviços. 
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b) Descrição dos requisitos da contratação
necessários e suficientes à escolha da solução,
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade: os
serviços prestados atualmente são o Serviço Telefônico Fixo
Comutado - STFC e o Serviço Telefônico Fixo Comutado
Local.

     b.1) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC:
definido no Plano Geral de Outorgas como serviço de
telecomunicações que, por meio da transmissão de voz e
outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos
determinados, utilizando processos de telefonia;

      b.2) Serviço Telefônico Fixo Comutado Local:
assim entendido as chamadas originadas dos Cartórios
Eleitorais do TRE/AL, localizado em determinada área
geográfica local no Estado de Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considera pela operadora local.

Sugiro que a COINF seja consultada nesse ponto,
pois os serviços pretendidos são necessariamente prestados
por empresas detentoras de outorga expedida pela ANATEL -
Ageência Nacional de Telecomunicações. Dessa forma,
devemos ter cautela na escolha da solução para que não se
configure como um aspecto restritivo à competição. Ademais,
tem-se de considerar o arcabouço tecnológico (próprio)
disponível em todo o estado, agregando centrais digitais,
unidades com rede lógica estruturada, e serviços que possam
permitir o uso de outras soluções, como o VOIP (Voice Over
Internet Protocol), por exemplo. 

c) levantamento de mercado, que consiste na
análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica
e econômica da escolha do tipo de solução a contratar,
podendo, entre outras opções: o atendimento de demandas
públicas e privadas por serviços de telecomunicações são
ordinariamente atendidas por empresas outorgadas para este
fim. Assim, não se vislumbra outra forma de contratação para
o presente objeto.

d)  descrição da solução como um todo,
inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à
assistência técnica, quando for o caso: a solução a ser
definida em conjunto com a COINF deverá atender as linhas
analógicas do TRE/AL na capital, bem como no interior do
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estado. Os serviços deverão ser prestado 24h por dia. 
e) estimativa das quantidades a serem

contratadas, acompanhada das memórias de cálculo e
dos documentos que lhe dão suporte, considerando a
interdependência com outras contratações, de modo a
possibilitar economia de escala: INFORMAÇÃO A SER
PRESTADA PELA SPAE.

f) estimativa do valor da contratação,
acompanhada dos preços unitários referenciais, das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão
suporte, que poderão constar de anexo classificado, se
a Administração optar por preservar o seu sigilo até a
conclusão da licitação: Baseando-se nos valores pagos
atualmente (62 linhas com valor de assinatura de R$ 91,06
(noventa e um reais e seis centavos), é possível estimar um
valor mensal de R$ 5.645,72 (cinco mil seiscentos e quarenta
e cinco reais e setenta e dois centavos) e um valor anual de
R$ 67.748,64 (sessenta e sete mil setecentos e quarenta e oito
reais e sessenta e quatro centavos).

g)  justificativas para o parcelamento ou não
da solução: a solução não será parcelada.

h) contratações correlatas e/ou
interdependentes: Não serão necessárias contratações
correlatas.

i) demonstração da previsão da contratação
no plano de contratações anual, sempre que elaborado,
de modo a indicar o seu alinhamento com os
instrumentos de planejamento do órgão ou entidade: a
contratação atual está no PLOA 2021. Considerando ser um
serviço indispensável ao funcionamento das atividades deste
Tribunal, a contratação em tela estará presente no PLOA
2022.

j) demonstrativo dos resultados pretendidos,
em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e
financeiros disponíveis: a contratação decorrente deste
ETP disponibilizará meios de comunicação eficazes que
auxiliarão no desempenhos de suas atividades finalísticas e
acessórias. 
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k) providências a serem adotadas pela
Administração previamente à celebração do contrato,
inclusive quanto à capacitação de servidores ou de
empregados para fiscalização e gestão contratual:
INFORMAÇÃO A SER PRESTADA PELA SAD.

l) descrição de possíveis impactos ambientais
e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos
de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
como logística reversa para desfazimento e reciclagem
de bens e refugos, quando aplicável: o serviços deverão
se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material
consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim
de atender às premissas da responsabilidade ambiental
desejáveis. 

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 10/08/2021, às 17:23, 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
0927085 e o código CRC C5AB05B7.

0004975-29.2021.6.02.8000 0927085v1
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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 agosto de 2021.
À SEGEC.

 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEGEC 0927085, informo a V.

Sa. que ratifico o seu conteúdo para elaboração do Estudo Técnico
Preliminar – ETP e posterior Termo de Referência, inclusive a
sugestão para que a COINF seja consultada a respeito do item b.

Por sua vez, em relação ao item k, no meu ponto de vista,
para a contratação em análise, s.m.j., não vislumbro a necessidade de
providências a serem adotadas pela Administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores
ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Entretanto, por oportuno, vale lembrar que as linhas de
telefonia celular contratadas atualmente para o tribunal e os
cartórios eleitorais incluem serviços de ligações ilimitadas, locais e
interurbanas, que, se bem utilizados, podem gerar uma economia
considerável nessa contratação de telefonia fixa.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Técnico
Judiciário, em 12/08/2021, às 22:34, 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
0930092 e o código CRC 0EB69EA5.

0004975-29.2021.6.02.8000 0930092v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

RELATÓRIO

Senhor Chefe da SEGEC,
 
Em atenção ao Despacho SEGEC, letra "e" (0927085),

informo abaixo o quantitativo de linhas a serem instaladas nas
diversas unidades deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com
os respectivos endereços:

 

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS                                                                  ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01
2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01
3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01
5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP: 57700-000- VIÇOSA - AL 01
6ª ZONA ELEITORAL AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA - AL 01
7ª ZONA ELEITORAL RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY, COMENDADOR TERCIO

WANDERLEY, CEP: 57230-000 - CORURIPE - AL 01

8ª ZONA ELEITORAL PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR - AL 01
9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01
10ª ZONA ELEITORAL PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO, CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL 01
11ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE AÇÚCAR - AL 01
12ª ZONA ELEITORAL RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO, CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE - AL 01
13ª ZONA ELEITORAL RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP: 57200-000 - PENEDO - AL 01
14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP: 57900-000 - PORTO CALVO - AL 01
15ª ZONA ELEITORAL AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO PINTO, CEP: 57100-000 - RIO

LARGO - AL 01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO, CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01
17ª ZONA ELEITORAL RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO, CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL 01
18ª ZONA ELEITORAL RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51, CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL 01
19ª ZONA ELEITORAL AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR 316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 - SANTANA DO IPANEMA 01
20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO, CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01
21ª ZONA ELEITORAL RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO DOS PALMARES - AL 01
22ª ZONA ELEITORAL RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 - ARAPIRACA - AL 01
26ª ZONA ELEITORAL RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225, CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL DEODORO - AL 01
27ª ZONA ELEITORAL PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE - AL 01
28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP: 57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01
29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01
31ª ZONA ELEITORAL RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R. BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL, CENTRO, CEP: 57580-000 -

MAJOR ISIDORO - AL 01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    
34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO, CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01
37ª ZONA ELEITORAL AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000 - PORTO REAL DO

COLÉGIO - AL 01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO, CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01
40ª ZONA ELEITORAL RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA, 424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL 01
44ª ZONA ELEITORAL AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO, CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO - AL 01
45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53, CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01
46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP: 57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01
47ª ZONA ELEITORAL AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495, CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO ALEGRE - AL 01
48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO, CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01
49ª ZONA ELEITORAL RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 - SÃO SEBASTIÃO - AL 01
50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO, CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01
51ª ZONA ELEITORAL AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418, CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA TAPERA - AL 01
53ª ZONA ELEITORAL PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS, 02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM GOMES - AL 01
54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01
55ª ZONA ELEITORAL RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 - ARAPIRACA - AL 01
OUVIDORIA ELEITORAL RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-SEDE) 01
SEÇÃO DE BIBLIOTECA E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-SEDE) 01
CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01
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MACEIÓ)
SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D, SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

 
Quanto à memória de cálculo:
a) QUANTIDADE DE ASSINATURA BÁSICA: 47 linhas

telefônicas
b) SERVIÇO FIXO-FIXO: 9.000 minutos (mensal)
c) SERVIÇO FIXO-MÓVEL: 900 minutos (mensal)
d) SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ligações fixo-móvel): 05
e) SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ligações a cobrar): 05
f) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TERMINAL: 06
g) SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL: 06
 
Atenciosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 20/08/2021, às 18:09, 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
0934376 e o código CRC B98534AE.

0004975-29.2021.6.02.8000 0934376v34
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
À COINF
Senhor Coordenador,
 
Trata os autos sobre futura contratação de

serviço de telefonia fixa comutados que, atualmente, é
atendido por meio do Contrato nº 02/2016. 

No intuito de elaborar o termo de referência que
embasará o novo acordo entre este Tribunal e a operadora de
telefonia, os estudos para encontrar a solução adequada
iniciaram-se através do Despacho SEGEC 0927085, no qual
foram pontuados os itens mínimos necessários para
composição do documento orientador da contratação.

No entanto, por se tratar de uma contratação
complexa, que envolve comunicação de voz e, eventualmente,
voz e dados, devemos ter cautela na escolha da solução para
que não se configure como um aspecto restritivo à
competição. Ademais, tem-se de considerar o arcabouço
tecnológico (próprio) disponível em todo o estado, agregando
centrais digitais, unidades com rede lógica estruturada, e
serviços que possam permitir o uso de outras soluções, como
o VOIP (Voice Over Internet Protocol), por exemplo. 

Dessa forma, solicitamos os bons préstimos de sua
coordenadoria para auxiliar a equipe de planejamento no
sentido de orientação quanto à possibilidade de integração de
novas soluções para o serviço de telefonia, com vistas a
mordernizar a prestação do atendimento à sociedade.

Caso não seja possível, considerando que o parque
tecnológico deste Tribunal não permita tal inovação, pedimos
que isso também seja informado, pois o estudo preliminar
será direcionado à manutenção da dos meios ora utilizados.
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Certo de sua colaboração, renovamos os protestos
de estima.

 
Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 23/08/2021, às 14:25, 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
0934731 e o código CRC 14043DCE.

0004975-29.2021.6.02.8000 0934731v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
À SEGEC 
 
Sr. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEGEC 0934731, a título

de colaboração e limitado ao conhecimento de comunicação
de dados, informo:

 
1. Este Regional não faz uso de conexão de dados discada/comutada

para seus serviços de TI, ou seja, tal predisposíção para linhas de
voz, ao sentir da atual infraestrutura de TI é dispensável;

2. Este Regional tem conexão de dados dedicada na sede e em
todos os seus escritórios remotos (fóruns, cartórios e unidades
externas), com predispósição ao serviço de VoIP (Voice Over
Internet Protocol), inclusive, em uso conforme se pode verificar
pelas localidades que apresentam ramais da Central PABX do
TRE;

3. A Central PABX do TRE, embora neste momento em limite de
licenciamento, tem capacidade para serviços VoIP;

4. Este subscritor não tem conhecimento de outras centrais PABX
em uso por este Regional.

 
Por fim, cumpre-me apenas chamar atenção de que

a implantação de ramais VoIP em todo o Estado não poderia,
em princípio, significar a desativação, salvo mecanismo de
compensação, das linhas em todas as unidades,
notadamente cartórios, vez que poderia configurar ônus ao
cidadão eleitor que precise entrar em contato com o serviço
eleitoral de sua localidade.
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Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 23/08/2021, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934948 e o código CRC A57193D0.

0004975-29.2021.6.02.8000 0934948v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

RELATÓRIO

Senhor Chefe da SEGEC,
 
Complementando o Relatório (0934376), informo abaixo o

quantitativo de linhas a serem instaladas nas diversas unidades deste
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com os respectivos
endereços:

 

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE 01
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AÇÚCAR - AL

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR
ISIDORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    

34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01
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37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01
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PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

IGREJA NOVA (TERMO
DA 37ª ZE)

AVENIDA DEZESSEIS DE MAIO, S/N,
CENTRO, CEP: 57280-000 - IGREJA NOVA-
AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

MARIBONDO (TERMO
DA 48ª ZE)

RUA ANTÔNIO BONFIM, S/N, CENTRO,
CEP: 57670-000 - MATIBONDO-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01

 

Quanto à memória de cálculo:

a) QUANTIDADE DE ASSINATURA BÁSICA: 53 linhas telefônicas

b) SERVIÇO FIXO-FIXO: 9.000 minutos (mensal)

c) SERVIÇO FIXO-MÓVEL: 900 minutos (mensal)

d) SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ligações fixo-móvel): 05

e) SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ligações a cobrar): 05

f) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TERMINAL: 06

g) SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL: 06

 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 25/08/2021, às 13:31, 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
0935586 e o código CRC 93E2E3C3.

0004975-29.2021.6.02.8000 0935586v27
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS – COSEG

SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEGEC

 

1. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
O serviço de telefonia fixa comutados atualmente é atendido por

meio do Contrato nº 02/2016, cujo objeto consiste na prestação de serviço
telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-
móvel(VC1), terminais analógicos para a sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, os Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior, o Galpão de
Armazenamento das Urnas Eletrônicas e o almoxarifado. Esse contrato não
tem mais possibilidade de prorrogação, pois se encontra em sua renovação
excepcional, com fulcro no parágrafo 4º, do art. 57, da Lei 8.666/93. Poranto,
para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos serviços do
TRE/AL, tendo em vista a necessidade de comunicação, tanto interna quanto
externa, é imprenscindível a realização de novo procedimento licitatório
objetivando a seleção de fornecedores desses serviços. 

 
2. DA ADEQUAÇÃO AO INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO

DO ÓRGÃO
A contratação atual está no PLOA 2021. Considerando ser um

serviço indispensável ao funcionamento das atividades deste Tribunal, a
contratação em tela estará presente no PLOA 2022.

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Os serviços prestados atualmente são de forma contínua, devido

à sua essencialidade, que visa atender à necessidade pública de forma
permanente, assegurando a comunicação interna e externa sem solução de
continuidade, bem como o funcionamento das atividades finalísticas e
administrativas do TRE/AL.

Os serviços prestados são o Serviço Telefônico Fixo Comutado -
STFC e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Local.

    a) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC: definido no Plano
Geral de Outorgas como serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
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fixos determinados, utilizando processos de telefonia;
    b) Serviço Telefônico Fixo Comutado Local: assim entendido as

chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do TRE/AL, localizado em
determinada área geográfica local no Estado de Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considera pela operadora local.

Segundo a COINF, este Regional não faz uso de conexão de dados
discada/comutada para seus serviços de TI, ou seja, tal predisposíção para
linhas de voz, ao sentir da atual infraestrutura de TI é dispensável.
Acrescenta, ainda, que este Regional tem conexão de dados dedicada na sede
e em todos os seus escritórios remotos (fóruns, cartórios e unidades
externas), com predispósição ao serviço de VoIP (Voice Over Internet Protocol),
inclusive, em uso conforme se pode verificar pelas localidades que apresentam
ramais da Central PABX do TRE.

Conforme informou o Coordenador de Infraesturura, a Central
PABX do TRE, embora neste momento em limite de licenciamento, tem
capacidade para serviços VoIP. No entanto, ressalvou que a implantação de
ramais VoIP em todo o Estado não poderia, em princípio, significar a
desativação, salvo mecanismo de compensação, das linhas em todas as
unidades, notadamente cartórios, vez que poderia configurar ônus ao cidadão
eleitor que precise entrar em contato com o serviço eleitoral de sua
localidade.

 
3.1. Quanto a Forma de Prestação dos Serviços
Os serviços prestados atualmente são de forma contínua, devido

à sua essencialidade, que visa atender à necessidade pública de forma
permanente, assegurando a comunicação interna e externa sem solução de
continuidade, bem como o funcionamento das atividades finalísticas e
administrativas do TRE/AL.

3.2. Quanto ao Prazo de Vigência
A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma,

o prazo para execução dos serviços e de vigência do contrato poderá ser de
até 5 (cinco) anos, prorrogavel por igual período, respeitando a vigência
máxima decenal,  desde que haja previsão em edital e que a autoridade
competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para
a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção
contratual sem ônus para qualquer das partes., nos termos do artigo 105 c/c 
artigo 107, da Lei n.°14.133/2021, a contar da data de sua assinatura.

A previsão da possibilidade de prorrogação contratual se
justifica em razão de o objeto se enquadrar como serviço de natureza contínua,
tendo em vista que compreende a prestação do serviço (obrigação de fazer),
sendo um serviço auxiliar, necessário à Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas
para o desempenho de suas atribuições, cuja interrupção pode vir a
comprometer as atividades realizadas por esta Justiça especializada.

3.3. Quanto aos Critérios de Sustentabilidade
Socioambientais

Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis. 
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4. DOS NORMATIVOS QUE DISCIPLINAM OS SERVIÇOS A

SEREM CONTRATADOS
a) Lei nº 14.133/2021, estabelece normas gerais de licitação e

contratação;
b) Lei 10.520/2002, dispõe sobre o pregão eletrônico como

modalidade de licitação; 
c) o Decreto nº 10.024, que regulamenta a Lei nº 10.520/2002;
d) o Decreto nº 9.507/2018, que dispõe sobre a execução indireta,

mediante contratação, de serviços da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de
economia mista controladas pela União;

e) a Instrução Normativa SEGES/MP nº 05/2017 e seus anexos,
que dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de
serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional;

f) a Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, que ispõe sobre as normas
de contratação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e dá
outras providências.

 
5. DOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES
 
Os serviços serão contratados para a prestação de serviço de

telefonia fixa comutada, observados os quantitativos consolidados no quadro
abaixo:

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
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8ª ZONA ELEITORAL 337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO, 01
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29ª ZONA ELEITORAL CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR
ISIDORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    

34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01
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SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

IGREJA NOVA (TERMO
DA 37ª ZE)

AVENIDA DEZESSEIS DE MAIO, S/N,
CENTRO, CEP: 57280-000 - IGREJA NOVA-
AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

MARIBONDO (TERMO
DA 48ª ZE)

RUA ANTÔNIO BONFIM, S/N, CENTRO,
CEP: 57670-000 - MATIBONDO-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01

 
Quanto à memória de cálculo:
a) QUANTIDADE DE ASSINATURA BÁSICA: 53 linhas telefônicas
b) SERVIÇO FIXO-FIXO: 9.000 minutos (mensal)
c) SERVIÇO FIXO-MÓVEL: 900 minutos (mensal)
d) SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ligações fixo-móvel): 05
e) SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ligações a cobrar): 05
f) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TERMINAL: 06
g) SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL: 06
 
6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
O atendimento de demandas públicas e privadas por serviços de

telecomunicações são ordinariamente atendidas por empresas outorgadas
para este fim. Assim, não se vislumbra outra forma de contratação para o
presente objeto.

 
7. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A

CONTRATAR
Os serviços prestados são o Serviço Telefônico Fixo Comutado -
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Os serviços prestados são o Serviço Telefônico Fixo Comutado -
STFC e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Local.

    a) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC: definido no Plano
Geral de Outorgas como serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

    b) Serviço Telefônico Fixo Comutado Local: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do TRE/AL, localizado em
determinada área geográfica local no Estado de Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considera pela operadora local.

Segundo a COINF, este Regional não faz uso de conexão de dados
discada/comutada para seus serviços de TI, ou seja, tal predisposíção para
linhas de voz, ao sentir da atual infraestrutura de TI é dispensável.
Acrescenta, ainda, que este Regional tem conexão de dados dedicada na sede
e em todos os seus escritórios remotos (fóruns, cartórios e unidades
externas), com predispósição ao serviço de VoIP (Voice Over Internet Protocol),
inclusive, em uso conforme se pode verificar pelas localidades que apresentam
ramais da Central PABX do TRE.

Conforme informou o Coordenador de Infraesturura, a Central
PABX do TRE, embora neste momento em limite de licenciamento, tem
capacidade para serviços VoIP. No entanto, ressalvou que a implantação de
ramais VoIP em todo o Estado não poderia, em princípio, significar a
desativação, salvo mecanismo de compensação, das linhas em todas as
unidades, notadamente cartórios, vez que poderia configurar ônus ao cidadão
eleitor que precise entrar em contato com o serviço eleitoral de sua
localidade.

Nesse sentindo, a solução delineada pela equipe de
planejamento para o atendimento da presente demanda considerou o
arcabouço tecnológico (próprio) disponível em todo o estado, agregando
centrais digitais, unidades com rede lógica estruturada, e serviços que
possam permitir o uso de outras soluções, como o VOIP (Voice Over Internet
Protocol), por exemplo.  

Contudo, o objetivo de implementação do uso do VOIP
momentaneamente colide com a capacidade disponível de licenciamento da
Central PABX do TRE/AL. No entanto, esta meta de ampliação do uso do VOIP
deverá ser bucada com a gradativa adequação das unidade que ainda não
dispõem desta configuração, permitindo a contratação de canais que, via de
regra, tem o custo de consumo mais vantajoso do que aqueles obtidos nas
contratações analógicas convencionais. 

 
8. ESTIMATIVA DE PREÇOS / PREÇOS REFERENCIAIS
Baseando-se nos valores pagos atualmente (53 linhas com valor

de assinatura de R$ 91,06 (noventa e um reais e seis centavos), é possível
estimar um valor mensal de R$ 4.826,18 (quatro mil oitocentos e vinte e seis
reais e dezoito centavos) e um valor anual de R$ 57.914,16 (cinquenta e sete
mil novecentos e quatorze reais e dezesseis centavos).

 
9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO
Os serviços prestados são o Serviço Telefônico Fixo Comutado -
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STFC e o Serviço Telefônico Fixo Comutado Local.
    a) Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC: definido no Plano

Geral de Outorgas como serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

    b) Serviço Telefônico Fixo Comutado Local: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do TRE/AL, localizado em
determinada área geográfica local no Estado de Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considera pela operadora local.

10. DO PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO
A solução não será parcelada.
 
11. RESULTADOS PRETENDIDOS
A contratação decorrente deste ETP disponibilizará meios de

comunicação eficazes que auxiliarão no desempenhos de suas atividades
finalísticas e acessórias. 

 
12. DA ADEQUAÇÃO AO AMBIENTE DO ÓRGÃO
Não vislumbra-se a necessidade de providências a serem

adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive
quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e
gestão contratual. 

Entretanto, por oportuno, vale lembrar que as linhas de telefonia
celular contratadas atualmente para o tribunal e os cartórios eleitorais
incluem serviços de ligações ilimitadas, locais e interurbanas, que, se bem
utilizados, podem gerar uma economia considerável nessa contratação de
telefonia fixa.

 
 13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E OU

INTERDEPENDENTES
Contratações correlatas são aquelas que guardam relação com o

objeto principal, interligando-se a essa prestação do serviço, mas que não
precisam, necessariamente, ser adquiridas para a completa prestação do
objeto principal. 

Para o atingimento do objetivo de de implementação do uso do
VOIP, futuramente serão necessárias contratações de licenciamentos para
ampliação do uso do VOIP, que auxiliará na gradativa adequação das unidade
que ainda não dispõem desta configuração, permitindo a contratação de
canais que, via de regra, tem o custo de consumo mais vantajoso do que
aqueles obtidos nas contratações analógicas convencionais. 

 
13. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
A gestão administrativa da contratação deve ficar a cargo da

SEGEC, por seus servidores.
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Já a fiscalização deverá permanecer a cargo da SPAE.
 
14. DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
 Observada a respectiva disponibilidade orçamentária, a ser

declarada pela autoridade competente, entende-se viável e extremamanete
necessária a contratação dos serviços de telefonia objeto deste estudo técnico
preliminar, a partir do qual será detalhado o Termo de Referência do
processo licitatório, a ser realizado, conforme orientação da área responsável,
na forma de Pregão Eletrônico.

 
 

 
 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 26/08/2021, às 18:00, 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
0936947 e o código CRC E5280041.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no Plano
Geral de Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de Alagoas
e destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e
das localidades de destino de maior ocorrência;
 
1.5 PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de
serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços
associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de
oferta obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no
STFC registrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional ao
plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela
prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para
atendimento do mercado;

1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado
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independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;
 
1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento
licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o
objeto.
 

2 – DO OBJETO

2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local
(fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, distribuídos nos seguintes
endereços:

2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL, nos
Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de Armazenamento das
Urnas Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de Almoxarifado, entre outras
unidades deste Tribunal:

 

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01
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11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR
ISIDORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    
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34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
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CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

IGREJA NOVA (TERMO
DA 37ª ZE)

AVENIDA DEZESSEIS DE MAIO, S/N,
CENTRO, CEP: 57280-000 - IGREJA NOVA-
AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

MARIBONDO (TERMO
DA 48ª ZE)

RUA ANTÔNIO BONFIM, S/N, CENTRO,
CEP: 57670-000 - MATIBONDO-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01

 

2.2 – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL

2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.

3 - JUSTIFICATIVA

3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa no interior
do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua vigência expirada em
janeiro de 2022. Salienta-se por oportuno que o contrato 02/2016 já foi prorrogado
com fulcro no § 4º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e não permite novas
prorrogações.

3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos serviços do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a necessidade de comunicação,
tanto interna quanto externa, é imprescindível a realização de novo procedimento
licitatório.

3.3 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo para
execução dos serviços e de vigência do contrato poderá ser de até 5 (cinco) anos,
prorrogavel por igual período, respeitando a vigência máxima decenal,  desde que haja
previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços
permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o
contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes., nos termos
do artigo 105 c/c  artigo 107, da Lei n.°14.133/2021, a contar da data de sua
assinatura.

3.4 A previsão da possibilidade de prorrogação contratual se justifica em razão de o
objeto se enquadrar como serviço de natureza contínua, tendo em vista que
compreende a prestação do serviço (obrigação de fazer), sendo um serviço auxiliar,
necessário à Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas para o desempenho de suas
atribuições, cuja interrupção pode vir a comprometer as atividades realizadas por esta
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Justiça especializada.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL

A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as seguintes
facilidades:

4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as unidades do
Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo Comutado (STFC), nas
modalidades local, longa distância Nacional e internacional (fixo-fixo e fixo-móvel) nas
áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;

4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e quatro)
horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período de vigência
contratual, salvaguardados os casos de interrupções programadas;

4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para acompanhar a
prestação dos serviços objeto desta licitação;

5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO

5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em minutos (Anexo
I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas e na
indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e aferição da proposta mais
vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de
entrega para execução dos serviços;
6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente solicitados
por meio da ordem de serviço.
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu
critério, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no
mínimo 70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura. O
consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de Ordem
de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade jurídico
administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a Contratante
emitirá ordem de serviço específica para transferência de endereço a qual
deverá ser atendida observados os mesmos prazos para instalação previstos
neste Termo de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a Contratada
fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação constante em sua
proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais
mudanças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade, para
que esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam
necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos
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endereços, a Contratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à
Contratante.

7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias
Ativação dos Serviços Até 30 dias
Desativação da Linha Até 24 horas
Desativação de Serviços Até 24 horas
Bloqueio de Linha Até 06 horas
Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser sanadas em
até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as situações em que
comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as falhas por motivos de força
maior, caso fortuito e outras situações devidamente justificadas e previstas em norma
jurídica.

8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

8.1 Os serviços serão prestados pela empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A em
Recuperação Judicial, CNPJ 33.000.118/0001-79, sendo a contratação por
inexigibilidade de licitação, fundamentada nos termos do art. 74, I, da Lei 14.133/2021

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, ou
estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de força
maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável, dentro do qual a
CONTRATADA deve realizar todas as configurações necessárias, tanto em sua rede,
quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa
de numeração, portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais acessórios e
materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e nem mesmo eventuais
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despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de acesso à rede da
Operadora, ficando esse custo a cargo da Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem
estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada,
excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes
de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após a
assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a
CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma
de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.

9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor designado para
acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos
serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.

9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atualidade
nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessários.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal,
detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo
eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda,
em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou superior,
conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número chamado e
chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá
conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo
licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas
por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um
novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação,
tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção
das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.

9.21. Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por problemas de
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funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem
fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para a
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
9.22. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço
desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de
quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de
serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem
prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24. Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma do
art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato.
9.25. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,
bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26. Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27. Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer outro
tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado.
9.28. A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter ciência
de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam retomar à utilização
do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a contratada da
responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas por aparelhos clonados
ou em quaisquer outras modalidades de fraude.

9.29. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus adicionais
para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;

f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento
das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do
contrato.

9.30. A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Termo
de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31. É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais aos
contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência;
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b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços, instalação
de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de endereços,
tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução dos
serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos referidos
empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que
venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e realizar a
gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato.

11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos Chefes de
Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum Eleitoral, por
Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição (SPAE), da
Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à Secretaria de Administração, na
condição de representante do Tribunal Regional Eleitoral, ficando a Gestão da
Contratação atribuída s servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.

11..2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração
do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.

13 - DO REAJUSTE

13.1 Os preços propostos pela CONTRATADA poderão serão reajustados na forma e
data-base estabelecidas pela ANATEL, mediante a incidência do Índice de Serviços de
Telecomunicações (IST), observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos, de acordo com a Lei n.º
10.192/2001.

13.2 Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a
CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da mesma data-base, as
tarifas reduzidas.

13.3 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de
documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 

14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo para
execução dos serviços e de vigência do contrato poderá ser de até 5 (cinco) anos,
prorrogavel por igual período, respeitando a vigência máxima decenal,  desde que haja
previsão em edital e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços
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permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o
contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes., nos termos
do artigo 105 c/c  artigo 107, da Lei n.°14.133/2021, a contar da data de sua
assinatura.

 

ANEXO I

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS,
RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS (fixo-
fixo) E VC1 (fixomóvel).
 
1 - ASSINATURA
 
DESCRIÇÃO
(COBRADO
MENSALMENTE)

QTD PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Assinatura básica
terminal não
residencial -
analógico

53    

 

2 - TRAFEGO ANALÓGICO
 

CUSTO
VARIÁVEL
–
CONSUMO
DO STFC
LOCAL

Tráfego
mensal
estimado
em
minutos
MENSAL

(-)
Franquia
(consideran
do o plano
básico 150
minutos)
MENSAL

Minutos
excedentes
MENSAL

Preço
unitário
minuto

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

I – Serviço
telefônico
fixo
comutado
local
fixo-fixo
(chamadas
locais)

9000 9000 90    

II – Serviço
Telefônico
fixo
comutado
local
fixo-móvel
(VC1)

900      
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3 - SERVIÇOS
3.1 - Serviços de bloqueio
 
SERVIÇOS DE
BLOQUEIO
MENSAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Bloqueio de
ligações locais para
celular

5    

Bloqueio de
chamadas a cobrar 5    

 

3.2 - Serviço de transferência de Terminal
 
SERVIÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TERMINAL -
ESTIMADO ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

TRANSFERÊNCIA 6    

 

3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual

SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
LINHA EVENTUAL -
ESTIMADO
ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

INSTALAÇÃO 6    

Maceió, 26 de agosto de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 26/08/2021, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 26/08/2021, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936964 e o código CRC 5748AC43.

0004975-29.2021.6.02.8000 0936964v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
À SAD e SPAE
Senhores membros da equipe de planejamento,
 
Encaminho para análise os Estudos Técnicos

Preliminares (0936947) e o Termo de Referência (0936964)
relativos a pretensa contratação de prestação do Serviço
Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade local (fixo-
fixo e fixo-móvel (vc1), terminais analógicos, distribuídos
pelas unidades deste Tribunal.

Solicito que ratifiquem, caso estejam de
acordo com o teor destes dois intrumentos formadores da
contratação em tela, assinando-os e devolvendo para esta
unidade.  Os documentos encontram-se em bloco de
assinatura disponibilzado para vossas seções.

No entanto, se forem necessários ajustes, peço que
estes sejam apontados a fim de sanarmos eventuais
incorreções.

Certo da colaboração de todos, aguardo o retorno
dos autos com a maior brevidade possível.

 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 26/08/2021, às 18:11, 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
0937144 e o código CRC BB23984E.
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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 agosto de 2021.
À SEGEC.
Senhor Chefe,
Informo-lhe que o servidor Rodrigo Ferreira Moura

está usfruindo férias.
Tão logo retorne do descanso anual, os autos serão

encaminhados a ele.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/08/2021, às 15:31, 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
0937734 e o código CRC 414520E5.

0004975-29.2021.6.02.8000 0937734v1
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GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente 
contratação. Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato 
e execução dos serviços, mas apenas os que se referem ao processo que permeia até a 
formalização da contratação. 
Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa 
de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, 
são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a 
materialização dos riscos previstos. 

 
Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Dano 
Impossibilidade de utilização dos serviços de telefonia fixa pelo TRE/AL 

Ação Preventiva Responsável 
Buscar base no Planejamento Estratégico do TRE/AL Secretaria de Administração 

Ação de Contingência Responsável 
Buscar remanejamento de valores previstos no 
orçamento anual, juntamente com revisão da 
necessidade imediata dos itens demandados 

Secretaria de Administração 

 
Risco 02 – Especificação insuficiente para os serviços 

Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 

Dano 
Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades 

institucionais. 

Ação Preventiva Responsável 
Revisão de cada cláusula de obrigações da 
contratada e forma de prestação do serviço. 

Seção de Licitação e Contratos 

Ação de Contingência Responsável 
Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 

vantajosidade na rescisão contratual e abertura de 
novo processo licitatório. 

Fiscalização e Gestão 
Contratual 
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Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação 

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta 

Dano 
Não atendimento à demanda no prazo necessário. 

Ação Preventiva Responsável 
Esforço em conjunto das áreas envolvidas no 

processo de contratação 
Secretaria de Administração em 

conjunto com unuidades por 
onde tramitará o procedimento 

Ação de Contingência Responsável 
Renovação excepcional do atual contrato em vigor, 

até que se conclua a nova contratação 
SAD (COSEG/SEGEC) 

 
Risco 04 – Problemas legais ou de interpretação dos 

requisitos/especificações do que será contratado 
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Dano 

Retorno do processo para correção; Impugnações ao 
certame licitatório; Certame deserto ou fracassado; 

Aquisições/serviços incompatíveis com a 
demanda; prejuízo ao erário 

Ação Preventiva Responsável 
Consulta à Assessoria jurídica e à legislação 
específica para orientação / Capacitação e 

orientação dos servidores 

SEGEC em conjunto com 
unidades por onde tramitará o 

procedimento 

Ação de Contingência Responsável 
Retorno à unidade requisitante para retificação SAD (COSEG/SEGEC) 

 
Risco 05 – Definição de solução equivocada para a 

demanda 
Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 

Impacto: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Dano 

Necessidade de novo processo licitatório; 
Prejuízo ao erário 

Ação Preventiva Responsável 
Melhor detalhamento do objeto e melhor 

definição da necessidade 
Unidade Requisitante / Equipe 

de Planejamento 

Ação de Contingência Responsável 
Retorno à unidade requisitante para retificação SAD (COSEG/SEGEC) 
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 ALTA  

 
 

RISCO 03 

  

MÉDIA    

BAIXA  
RISCO 01 
RISCO 02 
RISCO 04 
RISCO 05 

  

 BAIXA MÉDIA ALTA 

 GRAVIDADE /IMPACTO 
 
 

Maceió, 31 de agosto de 2021. 
 
 
 

Guilherme Machado Rebelo 
Chefe da Seção de Gestão de Contratos 

 

2 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
À SAD
Assunto: Nova contratação. Serviços de

Telefonia Fixa (Linhas Analógicas)
VIGÊNCIA DA ATUAL CONTRATAÇÃO: ATÉ

27/01/2022.
 
 
Senhor Secretário,
 
Pelo presente, encaminho a Vossa Senhoria, nos

termos do quanto estabelecido através da Instrução
Normativa nº 05/2017, bem como no Documento de
Formalização da Demanda (0916018) os seguintes
documentos necessários à nova contratação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local
(fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos:

 
 
1. Estudos Preliminares: 0936947;
2. Gerenciamento dos Riscos: 0938299;
3. Termo de Referência SEGEC: 0936964.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 31/08/2021, às 11:30, 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
0938299 e o código CRC 9263C4FA.

0004975-29.2021.6.02.8000 0938299v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
 

À SEGEC.

 

Senhor Chefe,
 
Observada a necessidade de aperfeiçoamento do Termo

de Referência SEGEC 0936964, devolvo os autos a essa unidade para
que se promovam os seguintes ajustes:

a) no item 2.1, referente à descrição do objeto,
acrescentar que além da modalidade local, a contratação deve incluir
as modalidades de longa distância nacional e internacional, tal como
se encontra mencionado no item 4.1 do citado termo de referência.

b) Como atualmente as licitações do TRE-AL ainda não
estão sendo regidas pela Lei nº 14.133/21, se faz necessário ajustar o
prazo máximo de vigência contratual previsto no item 3.3 do TR, com
fundamento no art. 57, II, da Lei nº 8.666/93.

c) Rever qualquer menção feita à Lei nº 14.133/21 no TR,
a exemplo do observado no item 14.1.

d) No item 8, há um direcionamento equivocado para a
contratação, que precisa ser retificado.

e) Quanto à vigência do contrato, no item 14 do TR, deve
ser adequado aos preceitos da Lei nº 8.666/93.

f) Necessário também incluir no TR item prevendo as
regras das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimentos
contratuais.

g) Inlcuir, conforme o caso, critérios de sustentabilidade.
Não obstante as observações acima, sem prejuízo de

outros pontos que a equipe de planejamento da contratação entenda
que possam ser aprimorados ou revistos, solicito a V. Sa. que dê a
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necessária prioridade para este procedimento, tendo em vista a
Decisão nº 1886 da Presidência (0937174), nos autos do processo
SEI 0011654-79.2020.6.02.8000.

Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/09/2021, às 15:58, 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
0943631 e o código CRC 35B60C51.

0004975-29.2021.6.02.8000 0943631v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no Plano
Geral de Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de Alagoas
e destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e
das localidades de destino de maior ocorrência;
 
1.5 PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de
serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços
associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de
oferta obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no
STFC registrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional ao
plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela
prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para
atendimento do mercado;

1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado

Termo de Referência SEGEC 0945284         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 97



independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;
 
1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento
licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o
objeto.
 

2 – DO OBJETO

2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), nas modalidades
local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, longa distância Nacional e
internacional (fixo-fixo e fixo-móvel) nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do
Estado de Alagoas distribuídos nos seguintes endereços:

2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL, nos
Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de Armazenamento das
Urnas Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de Almoxarifado, entre outras
unidades deste Tribunal:

 

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01
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11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR
ISIDORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    
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34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
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CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

IGREJA NOVA (TERMO
DA 37ª ZE)

AVENIDA DEZESSEIS DE MAIO, S/N,
CENTRO, CEP: 57280-000 - IGREJA NOVA-
AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

MARIBONDO (TERMO
DA 48ª ZE)

RUA ANTÔNIO BONFIM, S/N, CENTRO,
CEP: 57670-000 - MATIBONDO-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01

 

2.2 – ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL

2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.

3 - JUSTIFICATIVA

3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa no interior
do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua vigência expirada em
janeiro de 2022. Salienta-se por oportuno que o contrato 02/2016 já foi prorrogado
com fulcro no § 4º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e não permite novas
prorrogações.

3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos serviços do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a necessidade de comunicação,
tanto interna quanto externa, é imprescindível a realização de novo procedimento
licitatório.

3.3 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo para
execução dos serviços e de vigência do contrato poderá ser de 30 (tirnta) meses,
prorrogavel por igual período, respeitando a vigência máxima,  desde adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários., nos termos do artigo 57, da Lei n.°
8.666/1993, a contar da data de sua assinatura.

3.4 A previsão da possibilidade de prorrogação contratual se justifica em razão de o
objeto se enquadrar como serviço de natureza contínua, tendo em vista que
compreende a prestação do serviço (obrigação de fazer), sendo um serviço auxiliar,
necessário à Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas para o desempenho de suas
atribuições, cuja interrupção pode vir a comprometer as atividades realizadas por esta
Justiça especializada.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL
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A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as seguintes
facilidades:

4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as unidades do
Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo Comutado (STFC), nas
modalidades local, longa distância Nacional e internacional (fixo-fixo e fixo-móvel) nas
áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;

4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e quatro)
horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período de vigência
contratual, salvaguardados os casos de interrupções programadas;

4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para acompanhar a
prestação dos serviços objeto desta licitação;

5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO

5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em minutos (Anexo
I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação das propostas e na
indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e aferição da proposta mais
vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso futuro
para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de
entrega para execução dos serviços;
6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente solicitados
por meio da ordem de serviço.
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu
critério, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no
mínimo 70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura. O
consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de Ordem
de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade jurídico
administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a Contratante
emitirá ordem de serviço específica para transferência de endereço a qual
deverá ser atendida observados os mesmos prazos para instalação previstos
neste Termo de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a Contratada
fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação constante em sua
proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais
mudanças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade, para
que esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam
necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos
endereços, a Contratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à
Contratante.

7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias
Ativação dos Serviços Até 30 dias
Desativação da Linha Até 24 horas
Desativação de Serviços Até 24 horas
Bloqueio de Linha Até 06 horas
Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser sanadas em
até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as situações em que
comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as falhas por motivos de força
maior, caso fortuito e outras situações devidamente justificadas e previstas em norma
jurídica.

8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 

8.1 Os serviços serão contratados por inexigibilidade de licitação, fundamentada nos
termos do art. 25, I, da Lei 8.666/1993.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, ou
estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de força
maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de
Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável, dentro do qual a
CONTRATADA deve realizar todas as configurações necessárias, tanto em sua rede,
quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa
de numeração, portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais acessórios e
materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e nem mesmo eventuais
despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de acesso à rede da
Operadora, ficando esse custo a cargo da Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem
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estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria especializada,
excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes
de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e
agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após a
assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a
CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma
de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.

9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor designado para
acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a
obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos
serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações
formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.

9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atualidade
nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessários.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal,
detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo
eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob demanda,
em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou superior,
conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número chamado e
chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá
conter todos os tributos e encargos, conforme preços contratados no processo
licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas
por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um
novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contratação,
tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato
extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, para adoção
das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.

9.21. Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contratado, não
podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por problemas de
funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem
fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações
técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para a
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
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9.22. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em
absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço
desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de
quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de
serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem
prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24. Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma do
art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato.
9.25. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço,
bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26. Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27. Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer outro
tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado.
9.28. A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter ciência
de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam retomar à utilização
do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a contratada da
responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas por aparelhos clonados
ou em quaisquer outras modalidades de fraude.

9.29. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus adicionais
para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;

f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento
das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do
contrato.

9.30. A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Termo
de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31. É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais aos
contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:

a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência;
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços, instalação
de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de endereços,
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tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução dos
serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos referidos
empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que
venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e realizar a
gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato.

11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos Chefes de
Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum Eleitoral, por
Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição (SPAE), da
Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à Secretaria de Administração, na
condição de representante do Tribunal Regional Eleitoral, ficando a Gestão da
Contratação atribuída s servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.

11..2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração
do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução TRE/AL nº
15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.

13 - DO REAJUSTE

13.1 Os preços propostos pela CONTRATADA poderão serão reajustados na forma e
data-base estabelecidas pela ANATEL, mediante a incidência do Índice de Serviços de
Telecomunicações (IST), observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze)
meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos, de acordo com a Lei n.º
10.192/2001.

13.2 Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a
CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da mesma data-base, as
tarifas reduzidas.

13.3 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de
documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 

14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo para
execução dos serviços e de vigência do contrato poderá ser de 30 (tirnta) meses,
prorrogavel por igual período, respeitando a vigência máxima,  desde adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários., nos termos do artigo 57, da Lei n.°
8.666/1993, a contar da data de sua assinatura.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato, o Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas poderá, garantida a prévia defesa da contratada ou a licitante no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, aplicar as seguintes sanções:
 
a) ADVERTÊNCIA - sempre que forem observadas irregularidades de pequena
monta;
b) MULTA MORATÓRIA - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando
for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
c) MULTA COMPENSATÓRIA – de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação
inadimplida ou, não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do
Contrato;
d) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos, nos
termos do Inciso III, do Art. 87, da Lei Federal nº 8.666/93;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR ou contratar com a
administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo
da sanção aplicada com base no inciso anterior.
 
15.2 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas aplicará as demais penalidades
previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, sem prejuízo das responsabilidades
penal e civil.
 
16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
 
16.1 - Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem
como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da
responsabilidade ambiental desejáveis.
 

ANEXO I

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS,
RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS (fixo-
fixo) E VC1 (fixomóvel).
 
1 - ASSINATURA
 
DESCRIÇÃO
(COBRADO
MENSALMENTE)

QTD PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Assinatura básica
terminal não
residencial -
analógico

53    
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2 - TRAFEGO ANALÓGICO
 

CUSTO
VARIÁVEL
–
CONSUMO
DO STFC
LOCAL

Tráfego
mensal
estimado
em
minutos
MENSAL

(-)
Franquia
(consideran
do o plano
básico 150
minutos)
MENSAL

Minutos
excedentes
MENSAL

Preço
unitário
minuto

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

I – Serviço
telefônico
fixo
comutado
local
fixo-fixo
(chamadas
locais)

9000 9000 90    

II – Serviço
Telefônico
fixo
comutado
local
fixo-móvel
(VC1)

900      

 

3 - SERVIÇOS
3.1 - Serviços de bloqueio
 
SERVIÇOS DE
BLOQUEIO
MENSAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Bloqueio de
ligações locais para
celular

5    

Bloqueio de
chamadas a cobrar 5    

 

3.2 - Serviço de transferência de Terminal
 
SERVIÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TERMINAL -
ESTIMADO ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

TRANSFERÊNCIA 6    
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3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual

SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
LINHA EVENTUAL -
ESTIMADO
ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

INSTALAÇÃO 6    

Maceió, 14 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 14/09/2021, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945284 e o código CRC 18AE4916.

0004975-29.2021.6.02.8000 0945284v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
 
À SAD
Senhor Secretário,
 
Em atenção às observações apontadas no Despacho

GSAD 0943631, informo que foram feitas as seguintes alterações no
Termo de Referência 0945284:

a) no item 2.1, referente à descrição do objeto,
acrescentar que além da modalidade local, a contratação
deve incluir as modalidades de longa distância nacional e
internacional, tal como se encontra mencionado no item 4.1
do citado termo de referência.

Alteração realizada, conforme solicitado.
b) Como atualmente as licitações do TRE-AL ainda

não estão sendo regidas pela Lei nº 14.133/21, se faz
necessário ajustar o prazo máximo de vigência contratual
previsto no item 3.3 do TR, com fundamento no art. 57, II,
da Lei nº 8.666/93.

O prazo da vigência proposto foi de 30 (trinta) meses,
prorrogáveis por igual período, nos limites estabelecidos pela Lei
8.666/93. 

c) Rever qualquer menção feita à Lei nº 14.133/21
no TR, a exemplo do observado no item 14.1.

Todas as menções à nova Lei das Licitações foram
alteradas para a dicção da Lei 8.666/93.

d) No item 8, há um direcionamento equivocado
para a contratação, que precisa ser retificado.

Removido o nome da empresa. No entanto, por se tratar
de único fornecedor para esse serviço no estado de Alagoas, a
estratégia de contratar através de inexigibilidade de licitação foi
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mantida.
e) Quanto à vigência do contrato, no item 14 do

TR, deve ser adequado aos preceitos da Lei nº 8.666/93.
Devidamente adequado aos preceitos da Lei 8.666/93.
f) Necessário também incluir no TR item prevendo

as regras das penalidades aplicáveis nos casos de
descumprimentos contratuais.

Incluído o item 15.
g) Inlcuir, conforme o caso, critérios de

sustentabilidade.
Incluído o item 16.
 
Assim, devolvo os autos para continuidade da análise do

Termo de Referência, bem como da conveniência e oportunidade
desta contratação.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 14/09/2021, às 14:00, 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
0945307 e o código CRC 4A46EDCF.

0004975-29.2021.6.02.8000 0945307v1

Despacho SEGEC 0945307         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 111



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC  – definido no Plano
Geral de Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de
Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário
e das localidades de destino de maior ocorrência;
 
1.5 PLANO DE SERVIÇO  – documento que descreve as condições de
prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso,
utilização de serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou
preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS  – entendido como Plano de Serviço de
oferta obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados
no STFC registrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS  – entendido como plano opcional
ao plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela
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prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para
atendimento do mercado;

1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado
independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;
 
1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento
licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o
objeto.
 
2 – DO OBJETO
2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC),
na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas
áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos
nos endereços a seguir.
2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL,
nos Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de
Armazenamento das Urnas Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de
Almoxarifado, entre outras unidades deste Tribunal:

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01
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10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR 01

Termo de Referência GSAD 0946265         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 114



ISIDORO - AL
33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,

CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    

34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01
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CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01

 
2.2 ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL
2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.
 
3 - JUSTIFICATIVA
3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa
no interior do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua
vigência expirada em janeiro de 2022. Salienta-se por oportuno que o contrato
02/2016 já foi prorrogado com fulcro no § 4º, do art. 57, da Lei Federal nº
8.666/93 e não permite novas prorrogações.
3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos
serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a
necessidade de comunicação, tanto interna quanto externa, é imprescindível a
realização de novo procedimento licitatório.
3.3 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 30 (tirnta)
meses, prorrogavel por igual período, respeitando o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/1993, a contar da data de
sua assinatura.
3.4 A previsão da possibilidade de prorrogação contratual se justifica em razão
de o objeto se enquadrar como serviço de natureza contínua, tendo em vista
que compreende a prestação do serviço (obrigação de fazer), sendo um serviço
auxiliar, necessário à Justiça Eleitoral no Estado de Alagoas para o
desempenho de suas atribuições, cuja interrupção pode vir a comprometer as
atividades realizadas por esta Justiça especializada.
 
4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL
A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as
seguintes facilidades:
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4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as
unidades do Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo
Comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), nas áreas de
presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;
4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e
quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período
de vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções
programadas;
4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para
acompanhar a prestação dos serviços objeto desta licitação;
 
5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO
5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em
minutos (Anexo I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação
das propostas e na indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e
aferição da proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso
futuro para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de
entrega para execução dos serviços;
6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente
solicitados por meio da ordem de serviço.
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu
critério, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no
mínimo 70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura.
O consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de
Ordem de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade
jurídico administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a
Contratante emitirá ordem de serviço específica para transferência de
endereço a qual deverá ser atendida observados os mesmos prazos para
instalação previstos neste Termo de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a
Contratada fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação
constante em sua proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais
mudanças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade,
para que esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam
necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos
endereços, a Contratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à
Contratante.
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7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias
Ativação dos Serviços Até 30 dias
Desativação da Linha Até 24 horas
Desativação de Serviços Até 24 horas
Bloqueio de Linha Até 06 horas
Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser
sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as
situações em que comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as
falhas por motivos de força maior, caso fortuito e outras situações
devidamente justificadas e previstas em norma jurídica.
 
8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
8.1 Os serviços serão contratados por inexigibilidade de licitação, nos termos
do art. 25, caput, da Lei 8.666/1993, condicionada à análise e confirmação da
SEIC.
 
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de
força maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável,
dentro do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações
necessárias, tanto em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de
Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa de numeração,
portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais
acessórios e materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e

Termo de Referência GSAD 0946265         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 118



nem mesmo eventuais despesas para compatibilização e adequação da
infraestrutura de acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da
Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE,
e/ou a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de
consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de
atendimento estilo Call Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência.
9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após
a assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato
por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do
próximo dia útil.
9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamações formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.
9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou
atualidade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados
necessários.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota
Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em
arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc
ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN
(versão 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das
chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada,
outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos,
conforme preços contratados no processo licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das
chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do
detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova
página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta
contratação, tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
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para adoção das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.
9.21 Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras
empresas por problemas de funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua
origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as
informações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
9.22 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não
seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na
prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal,
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24 Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na
forma do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do contrato.
9.25 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca
de número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27 Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto
designado.
9.28 A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após
ter ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam
retomar à utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a
contratada da responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas
por aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude.
9.29 Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus
adicionais para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;
f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou
administradores do contrato.
9.30 A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste
Termo de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31 É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços
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adicionais aos contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
 
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de
Referência;
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços,
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para
execução dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido
cadastramento dos referidos empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta
contratação que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela
CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e
realizar a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do
Contrato.
 
11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum
Eleitoral, por Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e
Expedição (SPAE), da Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à
Secretaria de Administração, na condição de representante do Tribunal
Regional Eleitoral, ficando a Gestão da Contratação atribuída s servidor(a)
lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
 
12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.
 
13 - DO REAJUSTE
13.1 Os preços propostos pela CONTRATADA poderão serão reajustados na
forma e data-base estabelecidas pela ANATEL, mediante a incidência do Índice
de Serviços de Telecomunicações (IST), observando-se sempre intervalo não
inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos, de
acordo com a Lei n.º 10.192/2001.
13.2 Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira
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13.2 Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira
análoga, a CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da
mesma data-base, as tarifas reduzidas.
13.3 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por
meio de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 
14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 30 (tirnta)
meses, prorrogavel por igual período, respeitando o limite de 60 (sessenta)
meses, nos termos do artigo 57, II, da Lei n.° 8.666/1993, a contar da data de
sua assinatura.
 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da
execução contratual, 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 Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que
couber, 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.
15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.
15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação. 
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15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
 
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
15.8 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.
15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (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 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
15.11 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à contratada.
15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.
15.13 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.
15.14 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.
15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
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equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
 

ANEXO I

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS,
RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS (fixo-
fixo) E VC1 (fixomóvel).
 
1 - ASSINATURA
 
DESCRIÇÃO
(COBRADO
MENSALMENTE)

QTD PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Assinatura básica
terminal não
residencial -
analógico

51    

 

2 - TRAFEGO ANALÓGICO
 

CUSTO
VARIÁVEL
–
CONSUMO
DO STFC
LOCAL

Tráfego
mensal
estimado
em
minutos
MENSAL

(-)
Franquia
(consideran
do o plano
básico 150
minutos)
MENSAL

Minutos
excedentes
MENSAL

Preço
unitário
minuto

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

I – Serviço
telefônico
fixo
comutado
local
fixo-fixo
(chamadas
locais)

9000 9000 90    

II – Serviço
Telefônico
fixo
comutado
local
fixo-móvel
(VC1)

900      
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3 - SERVIÇOS
3.1 - Serviços de bloqueio
 
SERVIÇOS DE
BLOQUEIO
MENSAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Bloqueio de
ligações locais para
celular

5    

Bloqueio de
chamadas a cobrar 5    

 

3.2 - Serviço de transferência de Terminal
 
SERVIÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TERMINAL -
ESTIMADO ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

TRANSFERÊNCIA 6    

 

3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual

SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
LINHA EVENTUAL -
ESTIMADO
ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

INSTALAÇÃO 6    

Maceió, 22 de setembro de 2021.

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 28/09/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 28/09/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 28/09/2021, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946265 e o código CRC BBDE78BF.

0004975-29.2021.6.02.8000 0946265v8
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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 setembro de 2021.
À SAD.

 

Senhor Secretário,
 
Em razão da extinção dos Postos de Atendimento dos

municípios de Igreja Nova e Maribondo, tendo em vista a aprovação
da Resolução TRE/AL nº 16.153/2021 (doc. 0941356), bem como
realizados os ajustes para adequação da redação do tópico que trata
das sanções administrativas ao padrão comumente utilizado nas
contratações realizadas pelo Tribunal, submetemos à aprovação de V.
Sa. o novo Termo de Referência ajustado, conforme doc. 0946265,
objetivando a contratação Prestação do Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1).

Atenciosamente,
 
Comissão de Planejamento da Contratação – Portaria

Presidência nº 306/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO, Chefe
de Seção, em 28/09/2021, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 28/09/2021, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO FERREIRA MOURA, Oficial de
Gabinete, em 28/09/2021, às 15:01, 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
0950519 e o código CRC 862A56E6.
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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 setembro de 2021.
 
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
 Ao tempo que aprovo o Termo de Referência de evento

nº 0946265, por reunir os elementos necessários e suficientes para
caracterizar o objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787,
de 15/2/2017.  

 
Informo que a despesa consta do Plano Anual das

Contratações Administrativas de 2021, no item 80 (doc. 0892489).
 
Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-

lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/09/2021, às 19:39, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951046 e o código CRC A393E746.

0004975-29.2021.6.02.8000 0951046v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0951046, após

aprovação do Termo de Referência (0946265), faço
encaminhar os autos eletrônicos à Coordenadoria de Material
e Patrimônio, para a instrução de que trata o art. 8º da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/09/2021, às 15:19, 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
0951407 e o código CRC DBAFD1DC.

0004975-29.2021.6.02.8000 0951407v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0951407, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 29/09/2021, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951733 e o código CRC F41E902C.

0004975-29.2021.6.02.8000 0951733v1
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E-mail - 0951793

Data de Envio: 
  29/09/2021 18:24:48

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

Para:
    FRED@OI.NET.BR
    ALGAR@ALGAR.COM.BR
    ANAKVS@EMBRATEL.COM.BR
    ANA.FCOSTA@TELEFONICA.COM
    RIGONI@RIGONI.CNT.BR
    PEDRO.SILVA@GLOBALCROSSING.COM
    CONTROLADORIA@GRUPOIP.NET.BR
    atendimento@timenordeste.com.br
    cristiano@timenordeste.com.br
    barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br
    Ademir.Sjunior@embratel.com.br
    MARIOL@embratel.com.br
    CONTONIX@TERRA.COM.BR
    ATENDIMENTO@BAYMATECH.COM.BR
    MAURICIO@LIG16.COM
    PROJETOS@INTERJATO.COM.BR
    FFIORI@TIMBRASIL.COM.BR

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a
seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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E-mail - 0951810

Data de Envio: 
  29/09/2021 18:31:46

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

Para:
    ps@oi.net.br
    aline.asouza@telefonica.com
    camilla.ramos@embratel.com.br
    adriane.menezes@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a
seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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De: Mauricio Oliveira <mauricio@lig16.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
CC: FRED@oi.net.br, ALGAR@algar.com.br, ANAKVS@embratel.com.br,  ANA.FCOSTA@telefonica.com, RIGONI@rigoni.cnt.br,
 PEDRO.SILVA@globalcrossing.com, CONTROLADORIA@grupoip.net.br,  atendimento@timenordeste.com.br,
cristiano@timenordeste.com.br,  barcelos.cavalcante@timbrasil.com.br, Ademir.Sjunior@embratel.com.br,
 MARIOL@embratel.com.br, CONTONIX@terra.com.br, ATENDIMENTO@baymatech.com.br,  PROJETOS@interjato.com.br,
FFIORI@timbrasil.com.br
Data: 30/09/2021 04:30 PM
Assunto: [seic] Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde. Não atendemos essa localidade.

Em qua., 29 de set. de 2021 18:25, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),
 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO
COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de presença da
Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a seguir, conforme Termo de Referência anexo.
 
Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-
mail.
 
Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.
 
Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575
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E-mail - 0955621

Data de Envio: 
  06/10/2021 18:42:30

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br
    ps@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a
seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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E-mail - 0955639

Data de Envio: 
  06/10/2021 19:11:25

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

Para:
    cacorporativo@oi.net.br
    gleidson.barreto@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a
seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Em virtude disto, solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-
la por e-mail.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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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 outubro de 2021.
 
 
À GSAD, com cópia para COMAP (para ciência),
 
Em paralelo às atividades desta Seção, remetemos

os autos para manifestação acerca das considerações feitas
pela empresa Claro-Embratel - 0955616, onde busca apreentar
nova solução de contratação, segundo a empresa, mais
moderna e eficiente.

Nesse sentido, como informado pela citada empresa
em conversa telefônica e constatado durante pesquisa de
mercado feita neste procedimento e em outros, abaixo, a
empresa Oi Telemar é a única que atende às especificações
atuais, o que nos faria levantar a possibilidade de
inexibilidade de licitação.

INFORMAÇÃO Nº 629 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC (0654621) -
Procedimento Sei 0000194-95.2020.6.02.8000:
3- Retornaram ao pedido de cotação, as
empresas Telefônica - Vivo
(0649727 e 0649731) e Claro-Embratel
(0653755), informando não atender aos
mesmos moldes do termo de referência, ao
qual originou o atual contrato; com, s.m.j.,
mudança apenas no quantitativo de linhas,
redução de 62 (sessenta e duas) para 53
(cinquenta e três) linhas.
 4- A empresa Oi Telemar, atual contratada e
única a atender às especificações exigidas no
termo de referência, encaminhou proposta
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(0646142) no valor total de R$ 352.961,60
(trezentos e cinquenta e dois mil novecentos e
sessenta e um reais e sessenta centavos),
sendo estimado o valor do minuto, para ligação
fixo-fixo, em R$ 0,80 (oitenta centavos) e R$
1,83 (um real e oitenta e três centavos) para
ligação fixo-móvel.
5- Em procedimento anterior SEI 0010286-
06.2018.6.02.8000; que tratava, há época, da
renovação do contrato em vigor, já se foi
mencionada a limitação do mercado em
atender a essa demanda, conforme resposta
das empresas Telefônica-Vivo e Claro-
Embratel, eventos 0469780 e 0487621; e,
salientada, na Informação nº 214-
SEIC 0487669, despacho SEIC 0495854,
sendo corroborada no Parecer nº 474 -
ACAGE 0514077.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/10/2021, às 10:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0956141 e o código CRC 38569A80.

0004975-29.2021.6.02.8000 0956141v1

Despacho SEIC 0956141         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 141



Anexo - Diálogo Oi Telemar (0957454)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 142



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

 

DESPACHO

Maceió, 11 de outubro de 2021.
À SEGEC, para ciência e eventual pronunciamento

quanto aos apontamentos veiculados no Despacho
SEIC 0956141.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/10/2021, às 23:29, 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
0958116 e o código CRC D50BCA73.

0004975-29.2021.6.02.8000 0958116v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Depreende-se do Despacho SEIC 0956141 que não há o

que se falar em competição para o fornecimento do serviço em
questão, haja vista ser a empresa Oi Telemar a única capaz de
atender as especificações atuais, o que configura a aplicação
de inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25 da Lei 8.666/93.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 13:49, 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
0958492 e o código CRC B3370FB8.

0004975-29.2021.6.02.8000 0958492v1
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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 outubro de 2021.
 
À SEIC, para continuidade, após manifestação da

SEGEC (doc. 0958492).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2021, às 18:55, 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
0958885 e o código CRC 02569774.

0004975-29.2021.6.02.8000 0958885v1
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E-mail - 0961907

Data de Envio: 
  19/10/2021 14:35:44

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

Para (com cópia oculta):
    sergio.ferreira@oi.net.br
    andrelima@oi.net.br
    jaerty.melo@oi.net.br
    luiz.matos@oi.net.br
    rejane.silva@oi.net.br
    ps@oi.net.br
    carlos.costa.barbosa@oi.net.br
    junior.paulo@telefonica.com
    wesley.podlyska@telefonica.com

Assunto: 
  Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004975-29.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a
seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

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_0946265.html
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De: Paulo Sergio Costa Valerio Junior <junior.paulo@telefonica.com>

Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>, Genilson Vinhas Batista
<genilson.batista@telefonica.com>

Data: 19/10/2021 02:56 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

+@Genilson Vinhas Ba sta

Paulo Valério Júnior
Gerente de Negócios Governo N/NE/CO/RJ 
Diretoria Vendas Diretas Governo
Tel + 55 85 98223 1010 
Av Senador Virgílio Távora, 1001 Meireles Fortaleza-CE CEP 60.170-971
junior.paulo@telefonica.com 
www.telefonica.com.br | www.vivo.com.br

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: terça-feira, 19 de outubro de 2021 14:36
Assunto: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

SEI 0004975-29.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO
FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de
presença da Jus ça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a seguir, conforme Termo de
Referência anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

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

Este mensaje y sus adjuntos se dirigen exclusivamente a su destinatario, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la
persona o entidad de destino. Si no es usted. el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización
puede estar prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique inmediatamente por esta
misma vía y proceda a su destrucción.

The information contained in this transmission is privileged and confidential information intended only for the use of the individual or entity named above. If the
reader of this message is not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly
prohibited. If you have received this transmission in error, do not read it. Please immediately reply to the sender that you have received this communication in
error and then delete it.
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Esta mensagem e seus anexos se dirigem exclusivamente ao seu destinatário, pode conter informação privilegiada ou confidencial e é para uso exclusivo da
pessoa ou entidade de destino. Se não é vossa senhoria o destinatário indicado, fica notificado de que a leitura, utilização, divulgação e/ou cópia sem
autorização pode estar proibida em virtude da legislação vigente. Se recebeu esta mensagem por erro, rogamos-lhe que nos o comunique imediatamente por
esta mesma via e proceda a sua destruição

Anexados:

Arquivo:
Termo_de_Referencia_0946265.html

Tamanho:
114k

Tipo de Conteúdo:
text/html
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E-mail - 0961999

Data de Envio: 
  19/10/2021 15:29:15

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

Para:
    genilson.batista@telefonica.com

Assunto: 
  Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Mensagem: 
  SEI 0004975-29.2021.6.02.8000

Prezado Genilson,

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a
seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

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_0946265.html
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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>
CC: Osvaneide Magalhaes Da Silva <osvaneide.silva@oi.net.br>
Data: 20/10/2021 04:47 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde.
                Por inviabilidade técnica, não apresentaremos proposta.

Obrigado!

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: terça-feira, 19 de outubro de 2021 14:36
Assunto: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

SEI 0004975-29.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO
FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de
presença da Jus ça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a seguir, conforme Termo de
Referência anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

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.
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De: "Ana Paula Gomes Silva" <anasilva@tre-al.jus.br>
Para: "Luiz Fernando Araujo De Matos" <luiz.matos@oi.net.br>
Data: 20/10/2021 05:08 PM
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde Luiz,

Por gentileza, poderia esclarecer a informação de que a OI não dispõe de viabilidade técnica para atender ao
serviço, uma vez que o contrato atual Nº 02/2016 deste Tribunal é com a empresa? Muito obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Osvaneide Magalhaes Da Silva <osvaneide.silva@oi.net.br>
Date: Wed, 20 Oct 2021 19:47:03 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde.
                Por inviabilidade técnica, não apresentaremos proposta.

Obrigado!

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: terça-feira, 19 de outubro de 2021 14:36
Assunto: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

SEI 0004975-29.2021.6.02.8000

Prezados(as),
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Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO TELEFÔNICO
FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de
presença da Jus ça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a seguir, conforme Termo de
Referência anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

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 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: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Data: 21/10/2021 01:40 PM
Assunto: RES: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde.
                Por conta da restruturação da empresa, a Oi estará desa vando a rede par metálica (cobre) e focando em
fibra. Por isso não poderemos atender linha analógicas, que u liza a rede metálica.

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.

De: Ana Paula Gomes Silva <anasilva@tre-al.jus.br>
Enviada em: quarta-feira, 20 de outubro de 2021 17:08
Para: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
Assunto: Re: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde Luiz,

Por gentileza, poderia esclarecer a informação de que a OI não dispõe de viabilidade técnica para atender ao
serviço, uma vez que o contrato atual Nº 02/2016 deste Tribunal é com a empresa? Muito obrigada.

Atenciosamente.
Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
anasilva@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30h às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

From: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br>
To: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Cc: Osvaneide Magalhaes Da Silva <osvaneide.silva@oi.net.br>
Date: Wed, 20 Oct 2021 19:47:03 +0000
Subject: [seic] RES: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

Boa tarde.
                Por inviabilidade técnica, não apresentaremos proposta.

Obrigado!

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AF3ZAD6KC...
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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: terça-feira, 19 de outubro de 2021 14:36
Assunto: Solicitação. proposta. Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE/AL

SEI 0004975-29.2021.6.02.8000

Prezados(as),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para a prestação de SERVIÇO
TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos
endereços a seguir, conforme Termo de Referência anexo.

Solicitamos apresentação de proposta de preço, em caso de inviabilidade, favor informá-la por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva
Seção de Instrução de Contratações - SEIC

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 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.

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.

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=AF3ZAD6KC...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À GSAD, com cópia para COMAP (para ciência),

 

Em resposta à consulta de cotação, formulada por esta
Secão de Instrução de Contratações, a OI - Telemar Norte Leste S/A
informou que "por conta da restruturação da empresa, a Oi
estará desativando a rede par metálica (cobre) e focando em
fibra. Por isso, não poderemos atender linhas analógicas, que
utiliza a rede metálica", ver eventos 0962841 e 0963269.

 
Por sua vez, a Embratel já havia relatado a

impossibilidade de atender às especificações exigidas, evento
0955616; entretanto, a empresa se apresentou disponível para
apresentar uma nova solução de contratação, caso haja interesse
deste Tribunal. A Telefônica já havia informado, em consultas
anteriores, que não atende à demanda, conforme mencionado em
despacho SEIC 0956141.

 
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 21/10/2021, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/10/2021, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963274 e o código CRC 963A4FBE.
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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 outubro de 2021.
À SEGEC, para ciência do Despacho

SEIC 0963274 e reavaliar a proposição, considerando a nova
conformação do mercado. A Unidade deverá priorizar o feito,
considerando o prazo assinalado para encerramento da atual
contratação (doc. 0915341).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 01:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965877 e o código CRC CD6BA38E.

0004975-29.2021.6.02.8000 0965877v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SEIC.
Senhora Chefe, 
 
Considerando que os membros da equipe de

planejamento não possuem conhecimentos técnicos
específicos em serviço de telefonia, e tendo em conta a
informação das empresas consultadas, recomendo que, tanto
a Oi Telemar, como a Embratel, sejam provocadas a
apresentar uma nova solução de contratação, com base nos
quantitativos do item 2 - Do Objeto -  do Termo de Referência
(0946265) para posterior avaliação da proposição. 

 
Cordialmente, 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 27/10/2021, às 13:43, 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
0966076 e o código CRC 1B91DE77.

0004975-29.2021.6.02.8000 0966076v1
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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 outubro de 2021.
À SEGEC, com cópia COMAP/GSAD (para ciência),
 
Senhor Chefe,
 
Em atenção ao despacho SEGEC 0966076,

ratificamos a informação repassada pelas empresas OI e
Embratel de que não atendem às especificações requeridas no
termo de referência 0946265 para o Serviço Telefônico Fixo
Comutado (STFC), linhas analógicas, portanto, não sendo
possível apresentar nova solução com base em um termo de
referência ao qual as empresas não atendem, conforme
mencionado em despacho SEIC 0963274.

 
Para apresentação de uma nova solução a empresa

Embratel mostrou-se disponível através do seu representante
Executivo de Contas Senior, Sr. Ademir Batista S. Júnior
(ademir.sjunior@embratel.com.br  81 2121-3062 e 81 99171-
2112) para agendar com a unidade responsável deste Tribunal
e a área de soluções da empresa, evento 0955616.

 
A OI informou que a empresa está voltada para

soluções que utilizam fibra, portanto, acreditamos que a
empresa também tenha interesse em apresentar novas
soluções à unidade responsável deste Tribunal; podendo ser
contatada através do Sr. Luiz Fernando A. Matos, Vendas
Governo Federal I, telefone: 61 98531-5702,
luiz.matos@oi.net.br, doc. 0963269.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 27/10/2021, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0966108 e o código CRC 0AC596FC.

0004975-29.2021.6.02.8000 0966108v1
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E-mail - 0966178

Data de Envio: 
  27/10/2021 15:07:56

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    ademir.sjunior@embratel.com.br

Assunto: 
  TRE/AL - Proposta de nova solução para telefonia fixa

Mensagem: 
  Senhor Representante, 

Na condição de titular da unidade gestora do contrato de telefonia fixa deste Tribunal, além de membro da
comissão de planejamento da nova contratação, solicito seus préstimos para que apresente uma nova
solução de fornecimento do serviço, considerando que a Embratel não fornece telefonia STFC por meio de
linhas individuais analógicas. 

Solicito, ainda, que a base de sua proposta seja a necessidade e os quantitativos definidos no Termo de
Referência, substituindo, apenas, a solução a ser aplicada. 

Sua proposição será avaliada por uma equipe de servidores, tendo em vista a essencialidade deste
serviço. 

Certo da atenção que o caso requer, renovamos os protestos de estima e consideração.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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E-mail - 0966208

Data de Envio: 
  27/10/2021 15:37:52

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    luiz.matos@oi.net.br

Assunto: 
  TRE/AL - Proposta de nova solução para telefonia fixa

Mensagem: 
  Senhor Representante,

Na condição de titular da unidade gestora do contrato de telefonia fixa deste Tribunal, além de membro da
comissão de planejamento da nova contratação, solicito seus préstimos para que apresente uma nova
solução de fornecimento do serviço, considerando que. devido à restruturação dessa empresa, a Oi estará
desativando a rede par metálica (cobre) e focando em fibra.

Solicito, ainda, que a base de sua proposta seja a necessidade e os quantitativos definidos no Termo de
Referência, substituindo, apenas, a solução a ser aplicada.

Sua proposição será avaliada por uma equipe de servidores, tendo em vista a essencialidade deste
serviço.

Certo da atenção que o caso requer, renovamos os protestos de estima e consideração.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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E-mail - 0966217

Data de Envio: 
  27/10/2021 15:42:29

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    andreza.lopes@oi.net.br

Assunto: 
  TRE/AL - Proposta de nova solução para telefonia fixa

Mensagem: 
  Senhora Representante,

Na condição de titular da unidade gestora do contrato de telefonia fixa deste Tribunal, além de membro da
comissão de planejamento da nova contratação, solicito seus préstimos para que apresente uma nova
solução de fornecimento do serviço, considerando que. devido à restruturação dessa empresa, a Oi estará
desativando a rede par metálica (cobre) e focando em fibra.

Solicito, ainda, que a base de sua proposta seja a necessidade e os quantitativos definidos no Termo de
Referência, substituindo, apenas, a solução a ser aplicada.

Sua proposição será avaliada por uma equipe de servidores, tendo em vista a essencialidade deste
serviço.

Certo da atenção que o caso requer, renovamos os protestos de estima e consideração.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
TRE/AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946265.html
    E_mail_0966208.html
    Termo_de_Referencia_0946265.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.
 
À SEGEC, por meio da gestão, para solicitar da

empresa OI - Telemar Norte Leste S/A, atual prestadora dos
serviços telefônicos de linhas analógicas, que, se possível,
informe até quando pretende manter em funcionamento a
tecnologia empregada para os serviços utilizados pelo
Tribunal, no intuito de ser avaliada uma contratação por
inexibilidade até a sua desativação em razão da
reestruturação anunciada no e-mail de doc. 0963269. 

Em paralelo, solicito a colaboração da STI para
informar se a tecnologia e a infraestrutura de “Voip”
atualmente em uso no Tribunal possibilita a expansão para os
cartórios eleitorais que ainda não possuem tal ferramenta de
comunicação, ou, em caso negativo, informar o que é
necessário para esse intento.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/11/2021, 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
0969850 e o código CRC 705DEB58.

0004975-29.2021.6.02.8000 0969850v1
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E-mail - 0970024

Data de Envio: 
  08/11/2021 07:53:35

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    andreza.lopes@oi.net.br

Assunto: 
  TRE/AL - Manutenção das condições contratadas. Substituição de tecnologia.

Mensagem: 
  Senhora Representante, 

Na condição de titular da unidade gestora do contrato de telefonia fixa deste Tribunal, além de membro da
comissão de planejamento da nova contratação, consulto vossa senhoria sobre a previsão da empresa Oi
em manter em funcionamento a tecnologia empregada para os serviços utilizados pelo TRE/AL, no intuito
de ser avaliada uma contratação por inexigibilidade até a sua desativação em razão da reestruturação
anunciada (desativando a rede par metálica (cobre) e focando em fibra).

Certo da atenção que o caso requer, renovamos os protestos de estima e consideração.

Cordialmente,
Guilherme Machado Rebelo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
TRE/AL
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Guilherme Rebelo <guilhermerebelo.treal@gmail.com>

[segec] RES: TRE/AL - Manutenção das condições contratadas. Substituição de
tecnologia.
1 mensagem

Guilherme Machado Rebelo <guilhermerebelo@tre-al.jus.br> 9 de novembro de 2021 17:34
Responder a: guilhermerebelo@tre-al.jus.br
Para: guilhermerebelo.treal@gmail.com

Prezados, boa tarde.

                Consegui um autorização interna para uma contratação de 12 meses, pode ser por dispensa, desde que assinada até
31/12/2021.

                Favor enviar a proposta para fazermos a cotação.

 

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: Andreza Torres Gotierre Lopes Souza <andreza.lopes@oi.net.br>  
Enviada em: segunda-feira, 8 de novembro de 2021 12:02 
Para: Luiz Fernando Araujo De Matos <luiz.matos@oi.net.br> 
Assunto: ENC: TRE/AL - Manutenção das condições contratadas. Substituição de tecnologia.

 

                Luiz,

pode verificar?

 

-----Mensagem original-----

De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> Enviada em: segunda-feira, 8 de novembro
de 2021 07:54

Para: Andreza Torres Gotierre Lopes Souza <andreza.lopes@oi.net.br>

Assunto: TRE/AL - Manutenção das condições contratadas. Substituição de tecnologia.

 

Senhora Representante,
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Na condição de titular da unidade gestora do contrato de telefonia fixa deste Tribunal, além de membro da comissão de
planejamento da nova contratação, consulto vossa senhoria sobre a previsão da empresa Oi em manter em funcionamento a
tecnologia empregada para os serviços utilizados pelo TRE/AL, no intuito de ser avaliada uma contratação por inexigibilidade até
a sua desativação em razão da reestruturação anunciada (desativando a rede par metálica (cobre) e focando em fibra).

 

Certo da atenção que o caso requer, renovamos os protestos de estima e consideração.

 

Cordialmente,

Guilherme Machado Rebelo

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

TRE/AL

 

 

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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de novembro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário, 
Em resposta à consulta encaminhada por esta Seção, o

representante da empresa Oi Telemar informou ser possível realizar
uma contratação por dispensa, pelo período máximo de 12 (doze)
meses, desde que assinada até o dia 31/12/2021.

Nesse sentido, s.m.j., a contratação em caráter
emergencial enquadra-se na disposição do art. 24, inc. IV, da Lei nº
8.666/1993:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;

Dessa forma, vislumbrando a necessidade de um prazo
mais dilatado para planejar a contratação do serviço de telefonia fixa,
haja vista as alterações tecnológicas anuncias pelas operadoras, peço
vênia para que, em autos apartados, esta Unidade Gestora instrua o
procedimento de contratação por dispensa, em caráter emergencial,
mantendo-se as condições atualmente contratadas com a empresa Oi
Telemar. Assim, o Tribunal possuirá cobertura contratual até a
finalização dos trâmites deste procedimento, evitando-se, por
consequência, a extensão do período de pagamento pela via
indenizatória.

Respeitosamente, 
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Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 10/11/2021, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971601 e o código CRC 733692BA.

0004975-29.2021.6.02.8000 0971601v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
Ao Coordenador de Infraestrutura para a

manifestação solicitada pelo Secretário de Administração.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 11/11/2021, às 08:01, 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
0972146 e o código CRC 6DC7580F.

0004975-29.2021.6.02.8000 0972146v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0972146, consultada

a empresa Itscon Tecnologia Ltda.-ME, responsável pela
Central Telefônica deste Regional,  Contrato nº
03/2017 (0225268), a mesma informou que a ampliação do
recurso "VoIP" da central demanda:

 
1. A aquisição de licenças de software, em número

equivalente à demanda;
2. A aquisição de aparelhos de telefone, compatíveis

com a central em uso, em número equivalente à
demanda.

 
Caso maiores informações sejam necessárias,

sugere-se demandar, com base no número de ramais VoIPs
necessários, proposta comercial, tanto para o licenciamento
de softwares quanto para os aparelhos junto à Empresa
supramencionada.
 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 11/11/2021, às 13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0972275 e o código CRC EF94842E.

0004975-29.2021.6.02.8000 0972275v1
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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 novembro de 2021.
Ao Secretário de Administração para ciência da

manifestação do Coordenador de Infraestrutura.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 12/11/2021, às 13:44, 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
0973270 e o código CRC A1F40829.

0004975-29.2021.6.02.8000 0973270v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de novembro de 2021.
 
À SEGEC, para aperfeiçoamento da instrução em

face do que assinalado pela empresa Oi-Telemar,
considerando a limitação de mercado e a essencialidade do
serviço, devendo ainda promover os ajustes no TR,
especialmente em relação ao prazo de vigência da
contratação.

Além disso, devem ser iniciados, em apartado, os
estudos, com vistas à viabilidade de expansão da tecnologia
Voip, tendo em vista as informações apresentadas no
Despacho COINF 0972275.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/11/2021, às 22:25, 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
0972698 e o código CRC 9C06184F.

0004975-29.2021.6.02.8000 0972698v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC  – definido no Plano
Geral de Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de
Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário
e das localidades de destino de maior ocorrência;
 
1.5 PLANO DE SERVIÇO  – documento que descreve as condições de
prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso,
utilização de serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou
preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS  – entendido como Plano de Serviço de
oferta obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados
no STFC registrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS  – entendido como plano opcional
ao plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela
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prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para
atendimento do mercado;

1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado
independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;
 
1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento
licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o
objeto.
 
2 – DO OBJETO
2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC),
na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas
áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos
nos endereços a seguir.
2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL,
nos Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de
Armazenamento das Urnas Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de
Almoxarifado, entre outras unidades deste Tribunal:

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01
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10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR 01
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ISIDORO - AL
33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,

CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    

34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01
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CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01

 
2.2 ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL
2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.
 
3 - JUSTIFICATIVA
3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa
no interior do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua
vigência expirada em janeiro de 2022. Salienta-se por oportuno que o contrato
02/2016 já foi prorrogado com fulcro no § 4º, do art. 57, da Lei Federal nº
8.666/93 e não permite novas prorrogações.
3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos
serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a
necessidade de comunicação, tanto interna quanto externa, é imprescindível a
realização de novo procedimento licitatório.
3.3 A prestação dos serviços é de natureza continuada. No entanto, a
operadora de telefonia vem passando por uma reestruturação, destaivando a
rede par metálica (cobre) e focando em fibra. Desta forma, consideranção a
urgência do caso, o prazo para execução dos serviços e de vigência do
contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 24, inc. IV, da
Lei nº 8.666/1993, a contar da data de sua assinatura.
 
4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL
A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as
seguintes facilidades:
4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as
unidades do Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo
Comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), nas áreas de
presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;
4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e
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quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período
de vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções
programadas;
4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para
acompanhar a prestação dos serviços objeto desta licitação;
 
5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO
5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em
minutos (Anexo I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação
das propostas e na indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e
aferição da proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso
futuro para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de
entrega para execução dos serviços;
6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente
solicitados por meio da ordem de serviço.
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu
critério, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no
mínimo 70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura.
O consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de
Ordem de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade
jurídico administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a
Contratante emitirá ordem de serviço específica para transferência de
endereço a qual deverá ser atendida observados os mesmos prazos para
instalação previstos neste Termo de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a
Contratada fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação
constante em sua proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais
mudanças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade,
para que esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam
necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos
endereços, a Contratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à
Contratante.
 
7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias
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Ativação dos Serviços Até 30 dias
Desativação da Linha Até 24 horas
Desativação de Serviços Até 24 horas
Bloqueio de Linha Até 06 horas
Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser
sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as
situações em que comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as
falhas por motivos de força maior, caso fortuito e outras situações
devidamente justificadas e previstas em norma jurídica.
 
8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
8.1 Os serviços serão contratados em caráter emergencial, como dispõe o art.
24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993.
 
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de
força maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável,
dentro do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações
necessárias, tanto em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de
Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa de numeração,
portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais
acessórios e materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e
nem mesmo eventuais despesas para compatibilização e adequação da
infraestrutura de acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da
Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE,
e/ou a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de
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consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de
atendimento estilo Call Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência.
9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após
a assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato
por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do
próximo dia útil.
9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamações formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.
9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou
atualidade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados
necessários.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota
Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em
arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc
ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN
(versão 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das
chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada,
outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos,
conforme preços contratados no processo licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das
chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do
detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova
página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta
contratação, tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
para adoção das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.
9.21 Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras
empresas por problemas de funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua
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origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as
informações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
9.22 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não
seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na
prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal,
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24 Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na
forma do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do contrato.
9.25 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca
de número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27 Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto
designado.
9.28 A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após
ter ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam
retomar à utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a
contratada da responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas
por aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude.
9.29 Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus
adicionais para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;
f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou
administradores do contrato.
9.30 A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste
Termo de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31 É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços
adicionais aos contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
 
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de

Termo de Referência SEGEC 0973567         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 186



Referência;
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços,
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para
execução dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido
cadastramento dos referidos empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta
contratação que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela
CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e
realizar a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do
Contrato.
 
11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum
Eleitoral, por Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e
Expedição (SPAE), da Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à
Secretaria de Administração, na condição de representante do Tribunal
Regional Eleitoral, ficando a Gestão da Contratação atribuída s servidor(a)
lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
 
12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.
 
13 - DO REAJUSTE
13.1 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por
meio de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 
14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 180 (cento e
oitenta) dias, nos termos do art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993, a contar da
data de sua assinatura.
 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
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proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da
execução contratual, 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 Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que
couber, 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.
15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.
15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação. 
15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
 
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
15.8 A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a
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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.
15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (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 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
15.11 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à contratada.
15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.
15.13 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.
15.14 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.
15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
 

ANEXO I

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS,
RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS (fixo-
fixo) E VC1 (fixomóvel).
 
1 - ASSINATURA
 
DESCRIÇÃO PREÇO DESCONTO VALOR
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(COBRADO
MENSALMENTE)

QTD PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
% CONTRATADO

MENSAL
Assinatura básica
terminal não
residencial -
analógico

51    

 

2 - TRAFEGO ANALÓGICO
 

CUSTO
VARIÁVEL
–
CONSUMO
DO STFC
LOCAL

Tráfego
mensal
estimado
em
minutos
MENSAL

(-)
Franquia
(consideran
do o plano
básico 150
minutos)
MENSAL

Minutos
excedentes
MENSAL

Preço
unitário
minuto

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

I – Serviço
telefônico
fixo
comutado
local
fixo-fixo
(chamadas
locais)

9000 9000 90    

II – Serviço
Telefônico
fixo
comutado
local
fixo-móvel
(VC1)

900      

 

3 - SERVIÇOS
3.1 - Serviços de bloqueio
 
SERVIÇOS DE
BLOQUEIO
MENSAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

Bloqueio de
ligações locais para
celular

5    

Bloqueio de
chamadas a cobrar 5    

 

3.2 - Serviço de transferência de Terminal
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SERVIÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TERMINAL -
ESTIMADO ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

TRANSFERÊNCIA 6    

 

3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual

SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
LINHA EVENTUAL -
ESTIMADO
ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

INSTALAÇÃO 6    

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 12:03, 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
0973567 e o código CRC C8E87297.

0004975-29.2021.6.02.8000 0973567v2
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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 novembro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário, 
Encaminho o Termo de Referência (0973567) para

prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC),
na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de
Alagoas

Foram realizados os devidos ajustes para enquadrar a
contratação em uma dispensa, conforme disposição do art. 24, inc.
IV, da Lei nº 8.666/1993:

IV - nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços
que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos,
contados da ocorrência da emergência ou
calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos
contratos;

Destaca-se que as condições atualmente contratadas
serão mantidas pelo prazo que durar o contrato emergencial,
possibilitando, assim, que o Tribunal possua cobertura contratual até
a finalização dos trâmites da nova contratação, a ser instruída em
processo à parte. 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 12:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973573 e o código CRC 7601758B.

0004975-29.2021.6.02.8000 0973573v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
 
À SEIC, com urgência, para análise conclusiva quanto ao

enquadramento legal da pretendida contratação de serviços de
telefonia com a utilização de linhas analógicas, considerando as
peculiaridades da situação e as informações juntadas aos autos após
o Despacho SEIC 0956141, que indicou a possibilidade de
inexibilidade de licitação, vez que a empresa Oi-Telemar, do que se
infere dos autos, figura ser a única que poderá prestar esses
serviços.

Além disso, deverá ser solicitada à empresa proposta de
preços para uma contratação de até 12 meses.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, às 20:43, 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
0973856 e o código CRC A56CD4DA.

0004975-29.2021.6.02.8000 0973856v1
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E-mail - 0974123

Data de Envio: 
  16/11/2021 21:27:06

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE-AL

Mensagem: 
  Senhor Luiz Fernando,

Em atenção ao e-mail encaminhado por Vossa Senhoria, anexo, solicitamos encaminhamento de
proposta de preço referente ao Serviço Telefônico Fixo Comutado, na modalidade local (fixo-fixo e fixo-
móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas,
conforme especificações constantes de Termo de Referência, também anexo.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    E_mail_0971600_Gmail____segec__RES__TRE_AL___Manutencao_das_condicoes_contratadas._Substituicao_de_tecnologia_.pdf
    Termo_de_Referencia_0973567.html
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CONTRATO N° de/2021 

CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA QUE 
CELEBRAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 
ALAGOAS E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE 
S/A, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, com sede na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, n° 
319, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n° 12.473.062/001-08, neste ato representada pela Exmo. Sr. 
Presidente, Des. KLEVER REGO LOUREIRO, doravante denominados CONTRATANTE e, de outro lado, 
TELEMAR NORTE LESTE S.A., em recuperação judicial, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua do 
Lavradio, 71, SL 201/801 — Centro, CEP: 20230-070, Rio de Janeiro/RJ, inscrita no CNPJ sob o n.° 
33.000.118/0001-79, doravante denominada CONTRATADA e aqui representada por seus Representantes Legais, 
o Sr. GENILSON VINHAS, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°467.188 SSP/MT e inscrito no 
CPF/MF sob o n° 346.443.341-20 e a Sra. CRISTIANA MARIA DE VASCONCELOS FERRO, portadora da carteira 
de identidade n° 98001430794 e inscrita no CPF/MF sob o n° 678.895.144-68, resolvem firmar o presente negócio 
jurídico por inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II da Lei n° 8.666/93, e no que consta no 
Processo Administrativo n° 2019/20166, Despacho GPAPJ n° 119/2021, mediante as condições constantes das 
seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de telefonia fixa tipo convencional e longa 
distância, para as Unidades Judiciais instaladas no interior do Estado de Alagoas, assim como para os depósitos 
judiciais da capital (Galpões 1, 2 e 3 - Feitosa), tendo em vista a necessidade de uma linha exclusiva para o serviço 
de segurança eletrônica nesses galpões. 

a CLAUSULA SEGUNDA —DO VALOR 

2.1. O valor total deste contrato é de R$ 1.085.754,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta 
e quatro reais). 

LOTE 01 - TELEFONIA FIXA — LINHAS CONVENCIONAIS (INTERIOR E CAPITAL) 

Tipo de Serviço - Ligação Quantidade Mensal Valor Unitário R$ Subtotal R$ 
Assinaturas convencionais 68 Assinaturas 99,36 6.756,48 
Assinaturas reservas 12 Assinaturas 99,36 1.192,32 
Ligações Locais 10.000 minutos 0,065 650,00 
VC1 10.000 minutos 0,590 5.900,00 

LDN - LDI — VC2 E VC3 
Tipo de Ligação Quantidade Mensal Valor Unitário R$ 	Subtotal R$ 

LDN — Longa Distância Nacional 
Degrau 1 5.000 minutos 0,440 2.200,00 
Degrau 2 5.000 minutos 0,440 2.200,00 
Degrau 3 5.000 minutos 0,440 2.200,00 
Degrau 4 5.000 minutos 0,440 2.200,00 

VC2 e VC3 
VC2 (Região 10) 5.000 minutos 1,1486 5.743,00 
VC3 (Demais Regiões) 5.000 minutos 1,1486 5.743,00 

CHD 
LDI — Longa Distância Internacional 
SUBTOTAL MENSAL: R$ 34.784,80 

OS 

GUS 
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MERCOSUL 50 1,32 66,00 
DEMAIS PAÍSES DA AMERICA DO SUL 50 1,32 66,00 
AMERICA CENTRAL 50 1,32 66,00 
ESTADOS UNIDOS 100 0,75 75,00 
CANADA 100 1,32 132,00 
PORTUGAL 100 1,04 104,00 
ESPANHA 100 1,04 104,00 
FRANÇA 100 1,04 104,00 
REINO UNIDO 100 1,04 104,00 
ALEMANHA 100 1,04 104,00 
DEMAIS PAÍSES DA EUROPA 100 1,04 104,00 
JAPÃO 50 3,78 189,00 
DEMAIS PAÍSES 50 3,78 189,00 

SUBTOTAL MENSAL: R$ 1.407,00 
TOTAL MENSAL: R$ 36.191,80 

TOTAL GLOBAL ESTIMADO —30 meses (R$) 1.085.754,00 

EIRA— DO DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as seguintes facilidades: 

3.1. Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as unidades do Poder Judiciário de 
Alagoas, contemplando o Serviço Fixo Comutado (STFC), nas modalidades local, longa distância Nacional e 
internacional (fixo-fixo e fixo-móvel) nas áreas de presença da Justiça do Estado de Alagoas, 

3.2. Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) 
dias por semana; durante todo o período de vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções 
programadas; 

3.3.A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para acompanhar a prestação dos serviços 
objeto desta licitação. 

3.4. Quantitativo das linhas fixas (Capital e interior): 68 linhas conforme lista no ANEXO I, acrescidas de 12 linhas 
reservas caso surjam novas necessidades. 

3.5. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

	

3.5.1. 	Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço com o registro dos 
serviços que serão disponibillzados. Após o recebimento da ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-
se-á a contagem do prazo de entrega para execução dos serviços; 

	

3.5.2. 	A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente solicitados por meio da ordem de 
serviço. 

	

3.5.3. 	A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu critério, garantida a 
confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no mínimo 70% (setenta por cento) do total global 
contratado. 

	

3.5.4. 	A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura. O consumo das ligações 
efetivamente realizadas prescinde de emissão de Ordem de Serviço. 

	

3.5.5. 	Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade jurídico administrativa do 
Poder Judiciário no Estado de Alagoas, a Contratante emitirá ordem de serviço específica para transferência 
de endereço a qual deverá ser atendida observados os mesmos prazos para instalação previstos neste 
Termo de Referência. 

3.5.5.1. Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço 	a Contratada fará jus à remuneração 
equivalente ao preço de instalação constante em sua proposta e no instrumento contratual. 

6.5.5.2.A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais mudanças de endereço assim que tenha 
notícia da respectiva necessidade, para que esta possa toai - r as • rovidências de infraestrutura que se 
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façam necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos endereços, a Contratada 
deverá comunicar, de forma circunstanciada, à Contratante. 

3.6. PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Instalação Até 30 dias 

Ativação dos Serviços Até 30 dias 

Desativação da Linha Até 24 horas 

Desativação de Serviços Até 24 horas 

Bloqueio de Linha Até 06 horas 

Desbloqueio de Linha Até 06 horas 

3.6.1. Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser sanadas em até 24 (vinte e 
quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as situações em que comprovar-se a impossibilidade da empresa 
em sanear as falhas por motivos de força maior, caso fortuito e outras situações devidamente justificadas e 
previstas em norma jurídica. 

lnsQUARTA'-bAUÉSPa 

4.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo 
Tribunal de Justiça, registrado no seguinte programa: 

Unidade Orçamentária 02003- TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1° GRAU 

Id. uso O - Não Destinado à Contrapartida 

Fonte 100- RECURSOS ORDINÁRIOS 

Tipo de Detalhamento de Fonte O - SEM DETALHAMENTO 

Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO 

Natureza 339039- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 

Região Planejamento 210- TODO ESTADO 

Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das Atividades do órgão 

Emenda Parlamentar E0000 

CLÁUSULA QUINTA —DO Pd~iiiiielealla 

5.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE mediante parcela única, de acordo com a Lei n° 8.666/93, 
r-DS 	art. 15, III, em até 20 (vinte) dias úteis subsequentes ao recebimento do objeto da presente licitação, em moeda 

CHDYfcorrente nacional, mediante apresentação dos seguintes documentos: 
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Nota fiscal eletrônica em formato normal/fatura discriminativa, devidamente atestada pelo fiscal contratual; 

Certidão Negativa de Débito/CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS/ Receita Federal; 

Certidão de FGTS — CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; 

Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Divida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; 

Certidão negativa de débitos trabalhistas, emitida pelo TST — Tribunal Superior do Trabalho; e 

O Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilio ou sede da licitante. 

5.2. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da OB, na unidade bancária. 

5.3. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no 
subitem 4.1, implicará na sua devolução à CONTRATADA para regularização, devendo o prazo de pagamento ser 
contado a partir da data de sua reapresentação. 

5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Contratante, entre a data de 
pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da 
seguinte fórmula: 

EM=IxNxVP 

Onde: 

EM = Encargos moratórias; 

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 = 0,00016438, assim apurado: 

I=TX 	I = (6/100) 	 I = 0,00016438 
365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

filleeL&OSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

	

6.1. 	Cumprir fielmente o que estabelece este contrato, em especial no que se refere à sua Cláusula Terceira. 

	

6.2. 	Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, ou estadual, bem como, 
ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da 
ANATEL. 

	

6.3. 	Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações 
contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, 
durante todo o período de vigência do contrato, salvaguardados os casos de interrupções programadas e 

CHI* 
Os 
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casos fortuitos e de força maior. 

	

6.5. 	A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Serviços, a ser emitida pela Unidade 
Técnica responsável, dentro do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações necessárias, 
tanto em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa 
de numeração, portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de chamadas, entre outros. 

	

6.6. 	Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no detalhamento dos serviços (item 3 
do Termo de Referência); 

	

6.7. 	Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais acessórios e materiais necessários não 
devem ser cobrados à Contratante e nem mesmo eventuais despesas para compatibilização e adequação 
da infraestrutura de acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da Contratada. 

	

6.8. 	Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o funcionamento do serviço 
contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, 
disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de 
consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call Center. 

	

6.9. 	Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com poderes de decisão para 
representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços 
objeto deste Termo de Referência. 

	

6.9.1. 	O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após a assinatura do contrato. 

	

6.9.2. 	No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporariamente, a CONTRATADA 
deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o 
fim do próximo dia útil. 

6.10. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATANTE em até 2 
(dois) dias úteis, por intermédio do consultor designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua 
solicitação. 

6.11. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 
correta e eficaz. 

6.12. Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação dos serviços do Contrato, sem 
prévia autorização da CONTRATANTE. 

6.13. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando os 
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 

6.14. Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que se refiram a 
CONTRATADA, independente de solicitação. 

6.15. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito qualquer anormalidade ou atualidade nos serviços e prestar os 
esclarecimentos e orientações julgados necessários. 

6.16, Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal, detalhamento dos serviços 
prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou 
OpenOffice Calc ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 
ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (número chamado e 
chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos 
e encargos, conforme preços contratados no processo licitatório. 

6.17. A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das chamadas por ramal ou linha, com 
quebra de página, ou seja, o início do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em 
uma nova página. 

6.18. Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pela CONTRATANTE, 
CHDVF 	para realizar as solicitações relativas a esta contratação, tais como manutenção, configuração, entre outros. 

‘--6.19. Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer fato extraordinário ou anormal que 
ocorrer na execução do objeto contrataaradoção das medidas cabíveis. 

GUS 
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6.20. Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação da licitação 
oriunda deste Termo de Referência. 

6.21 	Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contratado, não podendo, sob qualquer 
hipótese, transferi-Ia a outras empresas por problemas de funcionamento do serviço. 

	

6.21.1. 	Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua origem fora do escopo do 
objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informações técnicas com a devida análise fundamentada que 
comprovem o fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta. 

6.22. Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja em absoluto cumprimento ao 
contrato em questão. 

6.23. Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do serviço desta contratação, 
respeitando as hipóteses e condições constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 

	

6.23.1. 	A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na prestação de serviços da 
CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas 
demais esferas. 

6.24. Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou 
seja, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor atualizado do contrato. 

6.25. Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em serviço, bem como zelar pela 
integridade da comunicação. 

6.26. Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de número, sem qualquer ônus 
extra para a CONTRATANTE. 

6.27. Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer outro tipo de serviço 
eventualmente solicitado, somente por preposto designado. 

6.28. A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial, com detecção de clonagem e tomar as 
devidas providências, imediatamente após ter ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os 
usuários possam retomar â utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a contratada 
da responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas por aparelhos clonados ou em quaisquer 
outras modalidades de fraude. 

6.29. Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus adicionais para o órgão contratante: 

Habilitação; 

Troca de número; 

Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha fixa; 

Cancelamento da linha; 

Reativação de número de linha; 

Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao detalhamento das faturas e 
dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administradores do contrato. 

6.30. A contratada não será responsável: 

Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 

Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste Termo de Referência e/ou 
no Contrato firmado; 

Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada. 

CDS  
CHDI/P 6.31. É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais aos contratados por parte do 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas. 
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7.1. 	O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a: 

Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência; 

Emitir 0.8. — Ordens de Serviço para o inicio da prestação dos serviços, instalação de novos hnks e/ou 
mudanças de endereço; 

Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de endereços, tão logo tenha ciência 
dos eventuais casos; 

Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências que 
receberão as instalações do serviço contratado para execução dos serviços referentes ao objeto 
contratado, após o devido cadastramento dos referidos empregados pela CONTRATANTE; 

Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação que venham a ser 
solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA; 

Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de servidores especialmente 
designados para atuar como Fiscais do Contrato e realizar a gestão contratual através do servidor 
designado como Gestor do Contrato; 

g) 
	

Dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços por intermédio do Gestor do Contrato, 
que de tudo dará ciência à Administração, conforme art. 67 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

8.1. Os serviços serão acompanhados e fiscalizados por servidor do Tribunal especialmente designado pela 
autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do artigo 67 
da Lei n°. 8.666/93. 
8.2. Caberá ao Fiscal do contrato: 

emitir a ordem de serviço do objeto contratual; 
verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade estipulada neste termo contratual e seus 

anexos; 
atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os pagamentos; 
anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as providências 

necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 
dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da execução que 

possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 
O adotar, junto a CONTRATADA, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrata 
8.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelo fiscal 
à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias. 
8.4. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto 
contratual prestado, se em desacordo com os termos deste contrato e seus anexos. 
8.5. Caberá ao Gestor do contrato: 

à prorrogação de Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser 
providenciada antes de seu término, reunindo as justificativas competentes; 

á comunicação para abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o estoque de bens e/ou a 
prestação de serviços e com antecedência razoável; 

ao pagamento de Faturas/Notas Fiscais; 
à comunicação ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que tenham 

DS 	implicações na atestação; 
CHM/F8.5.1. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Contrato e com a 

Lei.  , 
8.5.2. Exigir somente o que for previsto no C9 	. Qual 	alteração de condição contratual deve ser submetida 

OS 

r6us, 
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ao superior hierárquico, acompanhada das justificativas pertinentes; 
8.5.3. Cuidar das alterações de interesse da Contratada, que deverão ser por ela formalizadas e devidamente 
fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilibrio econômico-financeiro. No caso em 
questão, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles 
previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações; 
8.5.4. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do Contrato pela 
Administração, conforme art. 65, I da Lei 8.666/93; 
8.5.5. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por tais 
informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas; 
8.5.6. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos da Lei; 
8.5.7. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou jurídicas; 
8.5.8. Documentar nos autos todos os fatos dignos de nota; 
8.5.9. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização à Contratada, com base nos termos Contratuais, sempre 
que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Contratada, acionando as instâncias superiores e/ou os 
Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir. 

	

9.1. 	Os preços propostos pela CONTRATADA poderão serão reajustados na forma e data-base estabelecidas 
pela ANATEL, mediante a incidência do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), observando-se sempre 
intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases dos reajustes concedidos, de acordo com a Lei n.° 
10.192/2001. 

	

9.2. 	Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a CONTRATADA deverá 
repassar à CONTRATANTE, a partir da mesma data-base, as tarifas reduzidas. 

	

9.3. 	Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio de documento oficial expedido 
pela CONTRATADA. 

	

9.4. 	O preço ajustado já leva em conta todas e quaisquer despesas incidentes na execução do objeto, tais como 
frete, tributos, transporte, entre outros. 

	

9.5. 	O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a ocorrência de quaisquer 
das hipóteses previstas na alínea "d", do inciso II, do art. 65, da Lei n.° 8.66 6/93. 

111.1 AS votantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas de licitação ou dos contratos 
celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto 
Estadual n° 4.054/2008: 
10.1.1 advertência; 
10.1.2 multa; 
10.1.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pelo Estado de Alagoas; 
10.1.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
10.2 As sanções previstas nos subitens 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 deste instrumento poderão ser aplicadas juntamente 
com a sanção de multa. 
10.3 A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou 
dos contratos celebrados. 
10.4 A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes 
percentuais e hipóteses: 
10.4.1 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de material ou execução de 

et4M/Fserviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
10.4.2 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou execução de 
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1  
serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter 
excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 
10.4.3 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou 
da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 5° do supracitado Decreto; 
10.4.4 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no 
prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente; 
10.4.5 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de 
Empenho; e 
10.4.6 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao prazo de 
entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho. 
10.5 A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia da licitante ou 
contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. 
10.6 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a licitante ou 
contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou 
equivalente, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente. 
10.7 0 atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do 
vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou 
entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte. 
10.8 Em despacho fundamentado do ordenador de despesas do órgão ou entidade interessada e desde que haja 
justificado interesse público, poderá ser relevada: 
10.8.1 — a aplicação de multa por atraso na entrega de material ou na execução de serviços não superior a 5 (cinco) 
dias; e 
10.8.2 — aplicação de multa cujo montante seja inferior ao dos custos de sua imposição. 
10.9 A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a natureza e a gravidade da falta 
cometida, consoante previsto no subitem 10.2, desde que observado o princípio da proporcionalidade. 
10.10 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material ou na execução de serviços, a Nota 
de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver justificado interesse público em 
manter a avença, hipótese em que será aplicada multa na forma do subitem 10.4.2. 
10.11 A multa prevista no subitem 10.4.5 não será aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejem 
sanções. 
10.12 A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que temporariamente obstam a participação em 
licitação e a contratação, sendo aplicadas nos seguintes prazos e hipóteses: 
10.12.1 por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante ou contratada permanecer 
inadimplente; 
10.12.2 por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no Edital, os 
documentos exigidos, quer, via fax ou Internet, de forma provisória, quer, em original ou cópia autenticada, de forma 
definitiva; 
10.12.3 por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o retardamento da execução do certame, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo iniclôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal; e 
10.12.4 por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada: 
10.12.4.1 apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si 
ou para outrem, vantagem indevida; 
10.12.4.2 praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou da contratação; ou 
10.12.4.3 for multada, e não efetuar o pagamento. 
10.130 prazo previsto no item 10.12.4 poderá ser aumentado até 5 (cinco) anos. 
10.14 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos motivos informados na 
instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
10.14.1 A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 
a sanção, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua conduta e 
depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento aplicadas. 

eHav 

11.1. O prazo de vigência da presente contratação 	de 30itrinta) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
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ser prorrogado por igual e sucessivo período, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 (com redação 
alterada pela Lei 9.648/1998). 

12.1. Em cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n° 8.666/93 incumbirá ao CONTRATANTE 
providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Eletrônico da 
Justiça. 

13.1. É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento 
contratual. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, assinam o 
presente, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

Maceió/AL,  as  de Mlip de 2021. 

LaR-6 
Desembargador 	dente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas 

CONTRATANTE 

cOocuSigned by: 

erirrnnirm,111/4)  kw-"ASG
rrstÁ 

ULSON VINHAS 
—TELE-MAR NORTE LESTE S.A., em recuperação judicial 

CONTRATADA 
DocuSigned by: 

RISTIANA HAIA DE VASCONCELOS FERRO 

3A917451A8arSTIANA MARIA DE VASCONCELOS FERRO 
TELEMAR NORTE LESTE S.A., em recuperação judicial 

CONTRATADA 

TESTEMUNFIttort--- 
NOME 	 CPF:  	71-r /BI -71  
NOME 	 CPF: 	  
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ANEXO ÚNICO - LINHAS ATIVAS ATUALIZADAS 

LINHA CIDADE 

QUANT VENCIMENTOS 

1 3644- 
1229 

AGUA BRANCA Fórum Miguel Arcanjo de Cerqueira Torres - Rua 
Barão de Água Branca, siri, Centro CEP: 57490-000 

2 3644- 
1338 

AGUA BRANCA Fórum Miguel Arcanjo de Cerqueira Torres - Rua 
Barão de Agua Branca, siri, Centro CEP: 57490-000 

3 3277- 
1180 

ANADIA Fórum da Comarca de Anadia - Av. Hermes da 
Fonseca, s/n, Centro, Anadia, 57660-000 

4 

3522- 
3400 ARAPIRACA CJUSC 

Terminal Rodoviário - Rua Governador Silvestre 
Péricles, Jardim Tropical , Arapiraca - AL Cep: 
57316-065 

5 3264- 
1355 

ATALAIA Fórum José Jerônimo de Albuquerque, Lot. Santa 
Inês, 610- AL- 210, José Paulino, CEP 57690-000 

6 3531- 
1481 

BATALHA Fórum da Comarca de Batalha - Rua 22 de dezembro, 
181, Centro, Batalha CEP 57420-000 

7 3279- 
1396 

BOCA DA MATA Fórum Des. Moura Castro - Rua Ladislau Coimbra, 
09, Centro CEP: 57680-000 

8 3422- 
1220 

CACIMBINHAS Fórum Des. Paulo da Rocha Mendes - Travessa 
Sargento Benevides, 06, Centro CEP: 57570-000 

9 
3284- 
1121 

CAJUEIRO Fórum Des. Horácio Gomes de Melo, Av. Antônio 
Carlos de Morais, s/n, Centro, Cajueiro 	CEP 
57770-000 

10 
3275- 
1152 

CAMPO ALEGRE Fórum Dr. Olival Tenório Costa, Av. Governador 
Divaldo Suruagy, 284, Centro, Campo Alegre 
CEP:57250-000 

11 
3529- 
3588 

CANAA Cartório - Rua Antônio Juvino da Silva, 101, Canaã, 
Arapiraca -AL Cep: 57318-750 

12 
3646- 
1317 

CANAPI Fórum Des. José Fernando Lima Souza, Av. 
Joaquim Teté, 450, Centro, CEP 57530-000 

13 3287- 
1273 

CAPELA Fórum Des. José Xisto Gomes de Melo, Rua Inácio 
Moraes, s/n, Centro, CEP 57780-000 

14 3255- 
1272 

COLONIA LEOPOLDINA Fórum Jurista Guedes de Miranda Rodovia AL 110 - 
Km 09, Fazenda Renascer, Colônia Leopoldina CEP 
57975-000 

15 
3273- 
1430 

CORURIPE 
Fórum da Comarca de Coruripe Av. Luiz Lima 
Beltrão, Cj. Comendador Tércio Wanderley, Rodovia 
AL 101 Sul, Coruripe CEP: 57230-000 

16 3641- 
1028 

DELMIRO GOUVEIA Fórum Dr. Walter Cavalcanti Veloso, Av. José Oliveira 
Rocha, s/n, Bairro Novo, CEP 57480-000 - 2a. VARA 

. 	17 - 
3641- 
1118  

DELMIRO GOUVEIA - celular Juizado Especial Civel e Criminal - Av. José Oliveira 
Rocha, s/n, Bairro Novo, CEP 57480-000 

3641- 
1926 

DELMIRO GOUVEIA - celular 

__ 

Fórum Dr. Walter Cavalcanti Veloso, Av. José 
Oliveira Rocha, s/n, Bairro Novo, CEP 57480-000 - 
1a. VARA 

18 
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19 3524- 
1171 

FEIRA GRANDE Fórum Dr. Ivan Vasconcelos Brito, Rua Virgilia Ribeiro 
Gonçalves ,437, Centro Cep 57340-000 

20 3520- 
1342 

GIRAU PONCIANO Fórum Des. José Marçal Cavalcanti - Rua 
Serventuário Gilberto Matias da Silva, 47, 
Progresso, Girau do Ponciano, Cep 57360-000 

21 3423- 
1157 

IGACI Fórum Des. Eraldo de Castro Vasconcelos, Rua 
Prefeito Lourenço Ferreira, 740, Centro, Igaci, 

CEP 57620-000 

22 3554- 
1156 

IGREJA NOVA Fórum da Comarca de Igreja Nova, Av. 16 de maio, siri, 
Igreja Nova, Cep: 57280-970 

23 
3252- 
1190 

JOAQUIM GOMES 
Fórum Dr. Frederico George Brotherhood de 
Medeiros, Praça Laurentino Gomes de Barros, 
55, Centro, Joaquim Gomes CEP:57980-000 

24 3541- 
1373 

JUNQUEIRO Fórum João Malta Tavares - Rua Frei Pascasio, s/n, 
Centro, Junqueiro CEP 57270-000 

25 
3523- 
1184 

LIMOEIRO ANADIA Fórum Ernande Carvalho, Rua da Olaria, siri, 
Centro Cep: 57260-000 

26 3327- 
9806 

MACEI° - GALPÃO 03 - FEITOZA Depósito - Av. Governador Lamenha Filho, 
1254, Feitosa, Cep: 57043-000 

27 
3350- 
3176 

MACEIO - GALPÃO 01 E 02 
FEITOZA 

Av Gov. Lamenha Filho, Feitoza 

28 
3359- 
2294 

MACEI°  Av. Cel. Salustiano Sarmento, Galpão 03 São 
Jorge 

29 3424- 
1283 

MAJOR ISIDORO Fórum da Comarca de Major Izidoro - Rua 31 
de março, s/n, Centro, CEP: 57580-000 

30 3263- 
1294 

MAR. DEODORO Rodovia Edval Lemos, s/n, José Dias, 
Marechal Deodoro, Cep 57160- 000 1a. VARA 
E 2a. VARA 

31 3296- 
1390 

MARAGOGI Fórum Tabelião Melchides Lindoso, Rodovia 
AL 101 Norte, siri, Maragogi, Cep 57965-000 

32 3625- 
1134 

MARAVILHA Fórum João da Silva Yoyõ Filho, Rua Manoel 
Martins Lemos, 99, Centro, Maravilha, CEP 
57520-000 

33 3270- 
1115 

MARIBONDO Fórum Dr. Cleto marques Luz, Rua Isaura 
Bastos de Araujo, 40, Centro, Maribondo, Cep 
57670-000 

34 
3251- 
1255 

MATRIZ CAMARAGIBE 

Fórum Des. Paulo de Albuquerque, Praça 
Senador Renan Calheiros, siri, Centro, Matriz 
do Camaragibe/AL Cep: 57910-000 

35 3642- 
1220 

MATA GRANDE Fórum Des.Adalberto Correia de Lima, Rua 
Md Brandão Barbosa, s/n, Centro, Mata 
Grande, CEP: 57540-000 

36 3262- 
1205 

MESSIAS Fórum Juiz Inocéricio de Figueiredo Lins, 
Rua Floriano Peixoto, 73, Centro, 57990-000 

: 	37  3286- 
1334 

MURICI  Fórum Ministro Pedro da Rocha Acioly, 
Conjunto Antenor Marinho de Melo 2, Quadra 
19, s/n, Murici, Cep:57820-000 
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38 
3623- 
1479 

OLHA D'ÁGUA DAS FLORES 

Fórum da Comarca de Olho Dágua das Flores 
R. Lourenço de Abreu, 06, Centro, 

Olho Dágua das Flores CEP 57442- 000 

39 3553- 
1288 

PORTO REAL DO COLÉGIO Fórum da Comarca de Porto Real do Colégio, 
Rua Capitão Vieira, 25, Centro, Porto Real do 
Colégio, CEP 57290-300 

40 3624- 
1710 

PÃO DE AÇÚCAR (celular) Fórum Átila Pinto Machado, Rua Alameda da 
Esperança, s/n, Farol, Pão de Açúcar 

CEP: 57400-000 

41 3293- 
1070 

PARIPUEIRA Fórum da Comarca de Paripueira, Rua 
Projetada A 14 64, Paripueira, CEP 57935-000 

42 
3258- 
1104 

PASSO DE CAMARAGIBE 

Fórum Des. Alfredo Gaspar de Mendonça, 
Rua Antônio Vitoriano, 26, Centro 
Cep:57.930-000 ou Praça Padre Cicero 
Romão Batista, 13, Centro, Passo de 
Camaragibe CEP: 57930-000 

43 
3552- 
1299 

PIAÇABUCÚ 

Rua Cel.Fernando Teodomiro, s/n, Bairro 
Urbano, Cep -57210-000, Piaçabuçu-AL 

44 3265- 
1140 

PILAR Fórum da Comarca de Pilar Av. Antônio 
Aniceto dos Santos, s/n, Centro, Pilar CEP: 
57150-000 

45 
3292- 
1301 

PORTO CALVO - celular 

Fórum Domingos Fernandes Calabar - 
CARTORIO 1A VARA - Rua Professor Guedes 
de Miranda, 01, Centro, Porto Calvo Cep 
57900-000 

46 
3292- 
1390 

PORTO CALVO 

Fórum Domingos Fernandes Calabar - 
RECEPÇÃO 	Rua Professor Guedes de 
Miranda, 01, Centro, Porto Calvo Cep 57900-
000 

47 
3292- 
1744 

PORTO CALVO - celular 

Fórum Domingos Fernandes Calabar - 
CARTORIO 2A VARA - Rua Professor Guedes 
de Miranda, 01, Centro, Porto Calvo Cep 
57900-000 

48 
3292- 
2022 

PORTO CALVO 

Fórum Domingos Fernandes Calabar - 
GABINETE JUIZ 1A VARA 
- Rua Professor Guedes de Miranda, 01, 
Centro, Porto Calvo Cep 57900-000 

49 3260- 
1835 

PRAIA DO FRANGES Rodovia Edval Lemos, s/n, José Dias, 
Marechal Deodoro, Cep 57160- 000 1a. VARA 
E 2a. VARA 

50 3288- 
1280 

QUEBRANGULO Fórum Tabelião Jerônimo da Cunha Lima, 
Avenida 15 de Novembro, 203, Centro, 
Quebrangulo, Cep 57750-000 

51 3285- 
1113 

S J DA LAJE Fórum Comendador Alípio Bezerra Filho 
Praça Osman Costa Pino, Centro, São José 
da Laje CEP: 57860-000 

: 	52  
3622- 
1193 

SÃO JOSE DA TAPERA Fórum Des. José Marçal Cavalcanti, Rua 13 
de Maio, s/n, Centro, São José da Tapera, 
Cep 57445-000 

53 3254- SÃO LUIZ DO QUITUNDE Fórum Dr. José Porto Cavalcanti, Pr.Ernesto 
Gomes Maranhão, 57, Centro, São Luiz do 

DS 

FCHDil 

DS 

Lg. 
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00 r819HÁRI O 
DE ALAGOAS 

Contrato  

Gestão de Contratos e Convênios 

Código Folha n° 

14/14 

1242 Quitunde CEP: 57920-000 

54 3621- 
1430 

SANTANA DO IPANEMA(JUIZADO) - 

celular 

Juizado Especial Civel e Criminal - R. Coronel 
Lucena Maranhão, 198, Centro, Cep 57500- 
000 

55 3621- 
1940 

SANTANA DO IPANEMA - FÓRUM 
3A. VARA 

Av. Pres. Dutra, BR 316, Monumento, Santana 
do Ipanema Cep 57500-000 

56 3621- 
1955 

SANTANA DO IPANEMA - FÓRUM 
1A. VARA 

Av. Pres. Dutra, BR 316, Monumento, Santana 
do Ipanema Cep 57500-000 

57 3621- 
1956 

SANTANA DO IPANEMA - FÓRUM 
2A. VARA 

Av. Pres. Dutra, BR 316, Monumento, Santana 
do Ipanema Cep 57500-000 

58 3542- 
1321 

SÃO SEBASTIÃO (OK - EM USO) Fórum da Comarca de São Sebastião, Praça 
Noberto Lessa, 16, Centro, CEP 57275-000 

59 3268- 
1102 

STA LUZIA DO NORTE Fórum Deoclécio Feitoza, Rua Imaculada 
Conceição, s/n, Centro, Santa Luzia do Norte 
CEP: 57130-000 

60 3425- 
1300 

TAQUARANA Fórum Des. Mano Augusto da Silva 
Guimarães, Praça Papa João Paulo II, 59, 
Centro, Taquarana, 	CEP 57640-000 

61 3543- 
1375 

TEOTONIO VILELA Fórum da Comarca de Teotonio Vilela 
Rua Teófilo Pereira, 555, Centro, 

Teotonio Vilela Cep 57265-000 

62 3536- 
1304 

TRAIPU Fórum Des. Gerson Omena Bezerra, R. lsmar 
de Gois Monteiro, s/n, Centro, Traipu CEP: 
57370-000 

63 3281- 
1332 

UNIAO DOS PALMARES - Juizado Juizado Especial Civel e Criminal - Distrito 
Industrial Floriano Rosa, Av. Principal, s/n, 
Km 36, BR 104 Cep 57800-000 

64 3281- 
1221 

UNIA() DOS PALMARES - TURMA 
RECURSAL 

Juizado Especial Civel e Criminal - Distrito 
Industrial Floriano Rosa, Av. Principal, s/n, 
Km 36, BR 104 Cep 57800-000 

65 3281- 
1866 

UNIÃO DOS PALMARES (Fórum) Fórum José César Sobrinho, Av. Padre 
Donald, s/n, Cohab Velha, União dos 
Palmares, Cep 57800-000 

66 3281- 
2250 

UNIÃO DOS PALMARES (Fórum) Fórum José César Sobrinho, Av. Padre 
Donald, s/n, Cohab Velha, União dos 
Palmares, Cep 57800-000 

67 3283- 
1408 

VIÇOSA Fórum des. Oscar Tenório, Praça Padre 
Cícero, s/n, Centro, Viçosa, CEP 57700-000 

68 3686- 
1267 

XINGO - PIRANHAS Fórum da Comarca de Piranhas, Av. Alternar 
Dutra, em, Vila Sergipe, Xingo, Piranhas CEP: 
57460-000 

[—
OS 	 OS 

OMS FCHDVF 
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Gestor Substituto: DENIS ROBERTO HOSI OCHI 
Fiscal: YOKO ONO CARDOSO RAMALHO DA ROCHA
Fiscal Substituto: ARISTOMENIS BASILE CHRISTOPOULOS

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo 
em vista o art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto de 2019 e Ato 
Normativo nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, o Sr. GUILHERME MACHADO REBELO (Gestor), o Sr. DENIS ROBERTO HOSI OCHI (Gestor Substituto), ambos 
lotados no Departamento de Gestão de Contratos – DGC, a Sra. YOKO ONO CARDOSO RAMALHO DA ROCHA (Fiscal) e o Sr. ARISTOMENIS 
BASILE CHRISTOPOULOS (Fiscal Substituto), ambos lotados na Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida - DSQV, para a gestão e fi scalização 
do Contrato por Dispensa nº 007/2021, oriundo do Processo Administrativo nº 2020/14801, devendo representar este Tribunal de Justiça perante 
a Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as atividades de gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão e 
Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo nº48/2019.

Walter da Silva Santos
Subdiretor Geral

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2019/20166
Assunto: Contratação por inexigibilidade – Telemar.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no Processo Administrativo nº. 2019/20166, RATIFICO a 
inexigibilidade de licitação reconhecida pela Procuradoria do Poder Judiciário para contratar com a TELEMAR NORTE LESTE S.A., em recuperação 
judicial, inscrita no CNPJ/MF nº. 33.000.118/0001-79, no valor estimado de R$ 1.085.754,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e setecentos e 
cinquenta e quatro reais), para contratar serviços de telefonia fi xa tipo convencional e longa distância, para as Unidades Judiciais instaladas no 
interior do Estado de Alagoas e nos depósitos judiciais da capital, por um período de 30(trinta) meses, tendo em vista a necessidade de uma linha 
exclusiva para o serviço de segurança eletrônica.

Essa ratifi cação se fundamenta no inciso II do artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato.

Maceió/AL, 02 de março de 2021.

Des. KLEVER RÊGO LOUREIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

SUBDIREÇÃO GERAL

Processo Administrativo nº 2019/20166
Assunto: Celebração de contrato – Serviços de telefonia fi xa tipo convencional e longa distância.

DESPACHO

Considerando a documentação constante no Processo administrativo em epígrafe, consubstanciado no Parecer GPAPJ nº 119/2021, emanado 
pela Procuradoria Administrativa deste Sodalício, AUTORIZO a celebração do Contrato nº 008/2021, fi rmado com a Telemar Norte Leste S/A, por 
inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, II da Lei n° 8.666/93, que tem por objeto a contratação de serviços de telefonia fi xa tipo 
convencional e longa distância, para as Unidades Judiciais instaladas no interior do Estado de Alagoas, assim como para os depósitos judiciais da 
capital (Galpões 1, 2 e 3 - Feitosa), tendo em vista a necessidade de uma linha exclusiva para o serviço de segurança eletrônica nesses galpões.

O valor total deste contrato é de R$ 1.085.754,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais), conforme 
especifi cações constantes no Anexo I do ajuste.

O prazo de vigência da presente contratação será de 30 (trinta) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual e 
sucessivo período, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 (com redação alterada pela Lei 9.648/1998).

No ato da assinatura, respeitada a condição da Contratada que está em recuperação judicial, é indispensável a apresentação das certidões 
negativas de débitos possíveis e devidamente atualizadas, declaração que comprove a inexistência de vínculo dos membros da contratada com 
este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, vedadas pelas Resoluções nº 156, de 08 de agosto de 2012 e nº 07, de 18 de outubro de 
2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; declaração de 
inexistência de fato posterior que impeça de contratar com a administração, conforme artigo 32, § 2º, da Lei nº 8.666/93, bem como declaração em 
que ateste cumprir com o prescrito no art. 27, V, da Lei n° 8.666/93.

À Subdireção-Geral para as devidas providências.

Maceió/AL, 03 de março de 2021.

DES. KLEVER RÊGO LOUREIRO
Presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas

SUBDIREÇÃO-GERAL

SÚMULA DO CONTRATO Nº 008/2021
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/20166)
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DAS PARTES: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS E A EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S.A.

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de telefonia fi xa tipo convencional e longa distância, para as Unidades 
Judiciais instaladas no interior do Estado de Alagoas, assim como para os depósitos judiciais da capital (Galpões 1, 2 e 3 - Feitosa), tendo em vista a 
necessidade de uma linha exclusiva para o serviço de segurança eletrônica nesses galpões.

DO VALOR: O valor total deste contrato é de R$ 1.085.754,00 (um milhão, oitenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e quatro reais).

DA DESPESA: As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados pelo Tribunal de Justiça, 
registrado no seguinte programa:

Unidade Orçamentária 02003 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Programa de trabalho 02.122. 0003. 2431 - MANUTENÇÃO DO ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO - 1º GRAU 
Id. uso 0 - Não Destinado à Contrapartida 
Fonte 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS 
Tipo de Detalhamento de Fonte 0 - SEM DETALHAMENTO 
Detalhamento de Fonte 000000 - SEM DETALHAMENTO 
Natureza 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 
Região Planejamento 210 - TODO ESTADO
Plano Orçamentário 000002 - Manutenção das Atividades do Órgão 
Emenda Parlamentar E0000.

DO REAJUSTE: Os preços propostos pela CONTRATADA poderão serão reajustados na forma e data-base estabelecidas pela ANATEL, mediante 
a incidência do Índice de Serviços de Telecomunicações (IST), observando-se sempre intervalo não inferior a 12 (doze) meses entre as datas-bases 
dos reajustes concedidos, de acordo com a Lei n.º 10.192/2001.

Na hipótese de a ANATEL determinar a redução de tarifas, de maneira análoga, a CONTRATADA deverá repassar à CONTRATANTE, a partir da 
mesma data-base, as tarifas reduzidas.

DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência da presente contratação será de 30 (trinta) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por 
igual e sucessivo período, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 (com redação alterada pela Lei 9.648/1998).

DO FORO: É competente o foro da Comarca de Maceió (AL), para dirimir quaisquer litígios oriundos deste instrumento contratual.

Maceió, 03 de março de 2021.

KLEVER RÊGO LOUREIRO
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
CONTRATANTE

GENILSON VINHAS
TELEMAR NORTE LESTE S.A., em recuperação judicial
CONTRATADA

CRISTIANA MARIA DE VASCONCELOS FERRO 
TELEMAR NORTE LESTE S.A., em recuperação judicial
CONTRATADA

SUBDIREÇÃO GERAL

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DE GESTORES E FISCAL Nº 029/2021

Processo Administrativo nº 2019/20166 
Data: 05 de março de 2021

Contratado: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

Objeto: serviços de telefonia fi xa tipo convencional e longa distância, para as Unidades Judiciais instaladas no interior do Estado de Alagoas e nos 
depósitos judiciais da capital.

CONTRATO POR DISPENSA Nº 008/2021

Gestora: ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO
Gestor Substituto: GUILHERME MACHADO REBELO

O SUBDIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em 
vista o art. 67 da Lei nº. 8.666/93, o Ato Normativo nº 117, de 29 de setembro de 2010, Ato Normativo nº 48, de 12 de agosto de 2019 e Ato Normativo 
nº 81, de 17 de outubro de 2017, resolve:

Designar os servidores, a Sra. ALINE GAMA PINHEIRO DE MELO (Gestora), e o Sr. GUILHERME MACHADO REBELO (Gestor Substituto), ambos 
lotados no Departamento de Gestão de Contratos – DGC, para a gestão do Contrato por Dispensa nº 008/2021, oriundo do Processo Administrativo 
nº 2019/20166, devendo representar este Tribunal de Justiça perante a Contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, cumprindo as 
atividades de gestão e controle relativas à Cláusula de Gestão e Fiscalização indicadas no referido instrumento e no Ato Normativo nº48/2019.

Walter da Silva Santos
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PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 

A/C da Sra. Lisiana Teixeira Cintra 

 

 Prezado Senhor, 

 Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a prestação de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local através de linhas analógicas não residenciais, 

conforme abaixo: 

1 - ASSINATURA 

    
DESCRIÇÃO (COBRADO 

MENSALMENTE) 
QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 

DESCONTO 
% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

Assinatura básica terminal não 
residencial - analógico 

51 R$ 102,53 - R$ 5.229,03 

 

2 - TRAFEGO ANALÓGICO 

     

CUSTO VARIÁVEL –  
CONSUMO DO STFC 

LOCAL 

Tráfego mensal 
estimado em 

minutos 
MENSAL 

(-) 
Franquia 

(considerando o 
plano básico 150 

minutos) 
MENSAL 

Minutos 
excedentes 

MENSAL 

Preço 
unitário 
minuto 

DESCONTO 
% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

I – Serviço telefônico 
fixo comutado local 
fixo-fixo (chamadas 
locais) 

9000 
150 min Fixo-fixo 

local por linha 
90 R$ 0,09 - R$ 8,10 

II – Serviço Telefônico 
fixo comutado local 
fixo-móvel (VC1) 

900     R$ 0,85 - R$ 765,00 

 

3 - SERVIÇOS 

    3.1 - Serviços de bloqueio 

   
SERVIÇOS DE 

BLOQUEIO MENSAL 
QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 

DESCONTO 
% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

Bloqueio de ligações 
locais para celular 

5 R$ 6,02 - R$ 30,10 

Bloqueio de chamadas a 
cobrar 

5 R$ 15,57 - R$ 77,85 
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     3.2 - Serviço de transferência de 

Terminal 

  SERVIÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE 

TERMINAL - 
ESTIMADO ANUAL 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
DESCONTO 

% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

TRANSFERÊNCIA 6 R$ 64,67 - R$ 388,02 

     3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual 
  

SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE 

LINHA EVENTUAL - 
ESTIMADO 

ANUAL 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
DESCONTO 

% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

INSTALAÇÃO 6 R$ 58,62 - R$ 351,72 

 

*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; 

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 

 

Prazo Contratual: 5 (cinco) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 

Dados da Empresa: 

OI S/A (antiga Brasil Telecom S/A) (Em Recuperação Judicial)

CNPJ: 76.535.764/0001-43 Licenças:

Inscrição Estadual: 77.685.022 STFC/SCM Região 2

Inscrição Municipal: 521.751-2

Endereço: Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro 

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

CEP.: 20230-070

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agencia : 3070-8

Conta Corrente: 300001-X  

Brasília, 17 de novembro de 2021. 

Atenciosamente, 
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E-mail - 0974526

Data de Envio: 
  17/11/2021 15:32:42

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Luiz,

Para continuidade do procedimento desta contratação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, diante
do cenário de inexigibilidade demonstrado nos autos, necessitamos demontrar que o preço ofertado à
administração é condizente com o praticado pelo mercado.

Desta forma, solicitamos a apresentação de instrumentos contratuais de objetos idênticos,
comercializados por vocês, emitidos no período de até 1 (um) ano.

Nesse sentido, encaminhamos contrato firmado com o Tribunal de Justiça de Alagoas, neste exercício,
com objeto semelhante.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Contrato_0974157_d72a857e4d7467966e8981eb1e068672.pdf
    Proposta_0974451_Proposta_TRE_AL_NRES.pdf
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MARINHA DO BRASIL

AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020 – UGG 160323

Processo Administrativo n.° 001/2021

TERMO DE CONTRATO

TERMO  DE  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE

SERVIÇOS  Nº  82341-002/2021-00,  QUE  FAZEM

ENTRE  SI  A  UNIÃO,  POR  INTERMÉDIO  DA

AGÊNCIA FLUVIAL DE BOM JESUS DA LAPA E A

EMPRESA OI S.A.

A  União,  por  intermédio  da  Agência  Fluvial  de  Bom  Jesus  da  Lapa,  com  sede  na  Avenida
Almirante Beirute, s/nº, Centro, na cidade de Bom Jesus da lapa/BA, inscrito no CNPJ sob o nº
00.394.502/0353-63, neste ato representado pelo seu  Ordenador de Despesas, Sr Capitão-Tenente
(AA) ROBSON PARADA DA SILVA, nomeado pela Portaria nº 26, de 18 de abril de 2020, do
Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, inscrito no CPF nº 005.850.677-24, portador da Carteira de
Identidade  nº  530.009-6,  expedida  pela  marinha  do  Brasil,  doravante  denominada
CONTRATANTE,  e a  Empresa  OI  S.A.  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  nº  76.535.764/0001-43,
sediada no endereço Rua do Lavradio, nº 71, 2º andar - Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20230-
070, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pela Sra. VANESSA BORGES
RAUPP FONSECA, portadora da Carteira de Identidade nº 1.074.038 SSP/DF, CPF nº 524.092.441-
49, Gerente de Vendas e o Sr. MARCOS WELLINGTON MARIANO ROCHA, brasileiro, casado,
portador da Carteira de Identidade nº 1478196, SSP/DF e CPF n° 610.078.621-49, Executivo de
Negócios,  residente  em Brasília,  tendo  em vista  o  que  consta  no  Processo  nº  001/2021  e  em
observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de
setembro de 2018 e  da  Instrução Normativa  SEGES/MP nº  5,  de  26  de  maio  de  2017 e  suas
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão por Sistema de
Registro  de  Preços  nº  09/2020  –  UASG  160323,  mediante  as  cláusulas  e  condições  a  seguir
enunciadas.
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de assinatura mensal/linhas
diretas  (franquia  de  150  minutos),  habilitação  e  telefonia  fixa  comutada  (fixo-fixo)  Local,
quando da utilização de minutos que excedam a franquia, referente às linhas telefônicas (77)
3481-4126  e  (77)  3481-4457,  da  Agência  Fluvial  de  Bom  Jesus  da  Lapa-BA,  que  serão
prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à
proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:

Item
Descrição do

Objeto
Valor

Unitário
Quantidade

Total Mensal
Quantidade
Total  Anual

Quantidade
de Meses

Valor Total
Mensal

Valor Total
Anual

1
Ligações 
telefônicas de 
fixo para fixo

R$ 0,11 1500 Min 18000 Min 12 R$ 165,00 R$ 1.980,00

7
Assinatura 
Mensal/Linhas 
Diretas

R$ 206,06 16 16 12 R$ 206,96 R$ 3.311,36

8
Habilitação/
Linhas Diretas

R$ 66,09 - - - - -

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data
de 01/07/2021 e encerramento em 31/07/2022, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até  o  limite  de  60  (sessenta)  meses,  desde  que  haja  autorização  formal  da  autoridade
competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. Esteja  formalmente  demonstrado  que  a  forma  de  prestação  dos  serviços  tem
natureza continuada;

2.1.3. Seja  juntado  relatório  que  discorra  sobre  a  execução  do  contrato,  com
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém
interesse na realização do serviço;

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso
para a Administração;

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de aproximadamente R$ 413,92 (quatrocentos e treze reais
e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total de aproximadamente R$ 6.622,72 (seis mil
seiscentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da  execução  do  objeto,  inclusive  tributos  e/ou  impostos,  encargos  sociais,  trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. O  valor  acima  é  meramente  estimativo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas  decorrentes  desta  contratação estão programadas  em dotação orçamentária
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:00001/160093

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho:171460

Elemento de Despesa: 339040

PI: L475FC20133

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos
próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O  prazo  para  pagamento  à  CONTRATADA  e  demais  condições  a  ele  referentes
encontram-se definidos no Termo de Referência e no Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras  acerca  do  reajuste  do  valor  contratual  são  as  estabelecidas  no  Termo  de
Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

       7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.
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8. CLÁUSULA OITAVA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo
de Referência, anexo do Edital.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo
de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

10.1. As  sanções  relacionadas  à  execução  do  contrato  são  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

            11.1.1.Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital;

                     11.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

  11.2.  Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  motivados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

   11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

    11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.1.3. Indenizações e multas.
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES E PERMISSÕES

12.1. É  vedado  à  CONTRATADA interromper  a  execução  dos  serviços  sob  alegação  de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12.2. É  permitido  à  CONTRATADA  caucionar  ou  utilizar  este  Termo  de  Contrato  para
qualquer  operação financeira,  nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na
Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020.

12.2.1. A cessão de crédito, a ser feita mediante celebração de termo aditivo, dependerá de
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da cessionária, bem como da certificação de
que  a  cessionária  não  se  encontra  impedida  de  licitar  e  contratar  com o  Poder  Público,
conforme a legislação em vigor, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente
(contratada) pela execução do objeto contratual, com o desconto de eventuais multas, glosas e
prejuízos causados à Administração, sem prejuízo da utilização de institutos tais como os da
conta  vinculada  e  do  pagamento  direto  previstos  na  IN SEGES/ME nº  5,  de  2017,  caso
aplicáveis.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.

13.2. A  CONTRATADA  é  obrigada  a  aceitar,  nas  mesmas  condições  contratuais,  os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As  supressões  resultantes  de  acordo  celebrado  entre  as  partes  contratantes  poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os  casos  omissos  serão  decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo  as  disposições
contidas  na Lei  nº  8.666,  de 1993,  na Lei  nº  10.520,  de 2002 e demais  normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Seção Judiciária de Bom Jesus da Lapa - Justiça Federal.
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Bom Jesus da Lapa/BA, 01 de julho de 2021.

ROBSON PARADA DA SILVA
Capitão-Tenente (AA)

Ordenador de Despesas/Gestor do Contrato  

VANESSA BORGES RAUPP FONSECA
Gerente de Vendas

Representante legal da CONTRATADA

MARCOS WELLINGTON MARIANO ROCHA 
Executivo de Negócios

Representante legal da CONTRATADA

FERNANDO JEFERSON AMORIM DE OLIVEIRA
Terceiro Sargento (ES)  

Fiscal de Contrato/Fiscal Técnico
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Ao, 

DISTRITO DE METEOROLOGIA DE CUIABÁ - 9º DISME/MT-RO 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020 
REGISTRO DE PREÇOS 
Processo Administrativo n.°21178.000019/2020-56 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 
DATA DA SESSÃO: 18/11/2020 
HORÁRIO: 09:00 HS 
LOCAL: www.gov.br/compras 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

   Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados de 

acordo com o anexo do disposto no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020, 

supra e ordenamentos legais cabíveis. 

Senhor (a) Pregoeiro (a), após cuidadoso exame e estudo do Edital em 

referência (anexos e apensos), com os quais concordamos, vimos apresentar Proposta 

de Preços, em conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, 

contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do referido 

edital. 

 

OBJETO: Contratação de empresa prestadora do Serviço Telefônico Fixo 

Comutado, nas modalidades local e de longa distância nacional (LDN), para atender as 

necessidades operacionais da sede do 9º Disme/MT, conforme as condições e 

especificações constantes no Termo de Referência no referido Edital, para os itens 

como se seguem: 

 ITEM 01 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC na 

modalidade LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, para as ligações interurbanas, 

por Discagem Direta à Distância (DDD), originadas ou recebidos a cobrar, 

(qualquer operadora) de ramais da Sede de uso do 9º Disme/MT, INTRA-

REGIONAL: fixo-fixo intra-setorial (terminadas dentro do Estado de Mato 

Grosso, setor 23 do Plano Geral de Outorga - PGO) ou fixo-fixo inter-setorial 

(terminadas em outros estados da Região II do PGO, exceto Mato Grosso). 
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E, INTER-REGIONAL: fixo-fixo inter-regional (terminadas nas Regiões I e III, 

do PGO).  

 ITEM 02 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC na 

modalidade LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, para as ligações interurbanas, 

por Discagem Direta à Distância (DDD), originadas ou recebidos a cobrar, 

(qualquer operadora) de ramais da Sede de uso do 9º Disme/MT, INTRA-

REGIONAL: fixo-móvel dentro da Região II do PGO, assim entendidas as 

chamadas originadas a partir dos terminais telefônicos da sede do 9º 

Disme/MT localizados no estado do Mato Grosso, para terminais do Serviço 

Móvel Celular, habilitados nos Estados do AC, RO, MT, MS, GO, TO, e DF 

(VC2); e PR, SC, RS (VC3); e, INTER-REGIONAL fixo-móvel inter-regional 

(VC3, terminadas em acessos móveis dentro das regiões I e III do PGO).  

 ITEM 03 – SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/HABILITAÇÃO DAS LINHAS 

DIRETAS (NÃO RESIDENCIAIS) DA SEDE DO 9º DISME/MT. O sistema de 

Telefonia do 9º Distrito de Meteorologia/MT compreende-se basicamente de: 

01 (uma) CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA – CPCT, 

Fabricante Intelbrás, tipo PABX Analógico, com 02 (duas) Linhas Tronco 

(TRN) – (65)36852855/(65)36854353 e 03 (três) Linhas NR habilitadas na 

sede do 9º Disme/MT na cidade de Várzea Grande/MT- 

(65)36851355/(65)36851899/(65)36855377.  

 ITEM 04 – ASSINATURA MENSAL DE LINHA ANALÓGICA DAS LINHAS 

DIRETAS NÃO-RESIDENCIAIS. Franquia mínima inclusa com 150 (cento e 

cinquenta) minutos  

 ITEM 05 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC na 

modalidade LOCAL, do tipo fixo-fixo (qualquer operadora), originadas de 

ramais da Sede de uso do 9º Disme/MT, em comunicação com terminais 

habilitados com área idêntica à área de Tarifação de origem.  

 ITEM 06 - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC na 

modalidade LOCAL, do tipo fixo-móvel (VC1) de qualquer operadora, 

originadas ou recebidos a cobrar, de ramais da Sede de uso do 9º Disme/MT, 

em comunicação com terminais habilitados com área idêntica à área de 

Tarifação de origem. 

 

PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos necessários 

à prestação dos serviços objeto deste pregão, inclusive, todos os impostos (IOF e 
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outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e quaisquer 

outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada mais sendo lícito 

pleitear a esse item. 

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS 2020 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS und QTDE (Anual) 
Valor 

Unitário 
Valor Anual 

1 
1 LDN-FF-QO Minuto 1.000 R$ 0,67 R$ 670,00 

2 LDN-FM-QO Minuto 6.000 R$ 1,50 R$ 9.000,00 

2 

3 HABILITAÇÃO LINHAS NR und 5 R$ 48,00 R$ 240,00 

4 ASSINATURA LINHA ANALÓGICA und 60 R$ 92,50 R$ 5.550,00 

5 STFC-LOCAL-FF Minuto 6.000 R$ 0,11 R$ 660,00 

6 STFC-LOCAL-FM Minuto 2.000 R$ 0,90 R$ 1.800,00 

VALOR TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 2 R$ 17.920,00 

R$ 17.920,00 (Dezessete mil novecentos e vinte reais) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Declaramos que os serviços serão prestados conforme especificações do Termo 

de Referência do referido Edital e proposta de preços, com a alocação dos empregados 

necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 

e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência do referido edital e na 

proposta. 

Concordamos plenamente com o Edital e seus anexos. 

Declaramos ter pleno conhecimento das condições necessárias para a 

prestação do serviço. 

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do 

Edital de Pregão Eletrônico Nº 01/2020 e seus anexos apresentamos nossa proposta 

de preços para execução do objeto do certame conforme valores e especificações 

técnicas. 

 

 

Várzea Grande/MT, 18 de novembro de 2020.  
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Ao, 

PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO ACRE 

 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO Nº 0001566-71.2020.4.01.8001 
DATA DA SESSÃO: 09/03/2021 
LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

   Apresentamos nossa proposta de preços para os itens abaixo relacionados de 

acordo com o anexo do disposto no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021, 

supra e ordenamentos legais cabíveis. 

Senhor (a) Pregoeiro (a), após cuidadoso exame e estudo do Edital em 

referência (anexos e apensos), com os quais concordamos, vimos apresentar 

Proposta de Preços, em conformidade com as condições estabelecidas no referido 

Edital. 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: A proposta terá validade de 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do 

referido edital. 

 

OBJETO: Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado LOCAL, LDN e LDI, 

a ser executado de forma contínua, para atender as necessidades da Justiça Federal - 

Seção Judiciária do Estado do Acre, conforme as especificações, características e 

previsão de quantidades constantes deste documento no Item 6 e no Anexo 1 do 

referido Edital e seus anexos. 

PLANILHA FORMAÇÃO DE PREÇOS 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídos todos os custos 

necessários à prestação dos serviços objeto deste pregão, inclusive, todos os 

impostos (IOF e outros), tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, 

fiscais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a sobre ele incidir, nada 

mais sendo lícito pleitear a esse item.

Proposta vencedora - Justiça Federal do Acre (0975821)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 242



 

 ITEM 1 – MODALIDADE LOCAL A PARTIR DO DDR (acessos digitais) Tipo de plano: Básico 

SERVIÇO 

Nº Tipos 

Qt dade anual 
estimada 

(Minutos ou 
unidades) (A) 

Tarifa unitária 
(por minuto 
ou unidade) 

(B) 

Total (R$) 
(A*B) 

Desconto 
ofertado (%) 

(C) 

Tarifa unitária 
com desconto 

(D)= B* (1- 
C/100) 

Valor total – R$ 
(E) = (A) x (D) 

1.1 Habilitação do serviço 1 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 0,00% R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 

1.2 
Assinatura de 02 (dois) links E1 e da 
faixa de numeração para 130 ramais 

(cada feixe E1 deve ter 30 canais). 
12 R$ 1.300,00 

R$ 
15.600,00 

0,00% R$ 1.300,00 R$ 15.600,00 

1.3 Fixo-fixo 5.000 R$ 0,10 R$ 500,00 0,00% R$ 0,10 R$ 500,00 

1.4 Fixo- móvel 2.000 R$ 0,70 R$ 1.400,00 0,00% R$ 0,70 R$ 1.400,00 

SUBTOTAL (F) R$ 17.500,00 

SUBTOTAL (G - Habilitação do Serviço) R$ 1.100,00 

TOTAL ANUAL (F) + (G) R$ 18.600,00 

ITEM 2 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – a partir do DDR (acessos digitais) Tipo de plano: Básico 

SERVIÇO 

Nº Tipos 

Qt dade anual 
estimada 

(Minutos ou 
unidades) (A) 

Tarifa unitária 
(por minuto 
ou unidade) 

(B) 

Total (R$) 
(A*B) 

Desconto 
ofertado (%) 

(C) 

Tarifa unitária 
com desconto 

(D)= B* (1- 
C/100) 

Valor total – R$ 
(E) = (A) x (D) 

2.1 Fixo-fixo Intra Regional 1.000 R$ 0,50 R$ 500,00 0,00% R$ 0,50 R$ 500,00 

2.2 Fixo-móvel Intra Regiona l 200 R$ 0,95 R$ 190,00 0,00% R$ 0,95 R$ 190,00 

2.3 Fixo-fixo Inter Regional 200 R$ 0,50 R$ 100,00 0,00% R$ 0,50 R$ 100,00 

2.4 Fixo-móvel Inter Regional 100 R$ 0,95 R$ 95,00 0,00% R$ 0,95 R$ 95,00 

TOTAL ANUAL (F) R$ 885,00 

ITEM 3 – MODALIDADE LOCAL A PARTIR DAS LINHAS DIRETAS Tipo de plano: Básico 
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SERVIÇO 

Nº Tipos 

Qt dade anual 
estimada 

(Minutos ou 
unidades) (A) 

Tarifa unitária 
(por minuto 
ou unidade) 

(B) 

Total (R$) 
(A*B) 

Desconto 
ofertado (%) 

(C) 

Tarifa unitária 
com desconto 

(D)= B* (1- 
C/100) 

Valor total – R$ 
(E) = (A) x (D) 

3.1 Fixo-fixo 500 R$ 0,10 R$ 50,00 0,00% R$ 0,10 R$ 50,00 

3.2 Fixo-móvel 100 R$ 0,70 R$ 70,00 0,00% R$ 0,70 R$ 70,00 

SUBTOTAL (F) R$ 120,00 

3.3 Habilitação 1 R$ 90,00 R$ 90,00 0,00% R$ 90,00 R$ 90,00 

3.4 
Assinatura básica mensal para 2 

linhas analógicas conforme termo de 
referência 

12 R$ 100,00 R$ 1.200,00 0,00% R$ 100,00 R$ 1.200,00 

SUBTOTAL (G) R$ 1.290,00 

TOTAL ANUAL (F) + (G) R$ 1.410,00 

ITEM 4 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – a partir das LINHAS DIRETAS Tipo de plano: Básico 

SERVIÇO 

Nº Tipos 

Qt dade anual 
estimada 

(Minutos ou 
unidades) (A) 

Tarifa unitária 
(por minuto 
ou unidade) 

(B) 

Total (R$) 
(A*B) 

Desconto 
ofertado (%) 

(C) 

Tarifa unitária 
com desconto 

(D)= B* (1- 
C/100) 

Valor total – R$ 
(E) = (A) x (D) 

4.1 Fixo-fixo Intra Regional 200 R$ 0,50 R$ 100,00 0,00% R$ 0,50 R$ 100,00 

4.1 Fixo-móvel Intra Regiona l 100 R$ 0,95 R$ 95,00 0,00% R$ 0,95 R$ 95,00 

4.3 Fixo-fixo Inter Regional 200 R$ 0,50 R$ 100,00 0,00% R$ 0,50 R$ 100,00 

4.4 Fixo-móvel Inter Regional 100 R$ 0,95 R$ 95,00 0,00% R$ 0,95 R$ 95,00 

TOTAL ANUAL (F) R$ 390,00 

ITEM 5 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – a partir das LINHAS DIRETAS E DDR Tipo de plano: Básico 

SERVIÇO Nº Tipos 

Qt dade anual 
estimada 

(Minutos ou 
unidades) (A) 

Tarifa unitária 
(por minuto 
ou unidade) 

(B) 

Total (R$) 
(A*B) 

Desconto 
ofertado (%) 

(C) 

Tarifa unitária 
com desconto 

(D)= B* (1- 
C/100) 

Valor total – R$ 
(E) = (A) x (D) 

Proposta vencedora - Justiça Federal do Acre (0975821)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 244



 

5.1 Fixo-fixo Internacional 80 R$ 3,50 R$ 280,00 0,00% R$ 3,50 R$ 280,00 

5.2 Fixo-móvel Internacional 80 R$ 4,50 R$ 360,00 0,00% R$ 4,50 R$ 360,00 

TOTAL ANUAL (F) R$ 640,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE 

ITEM 1 – MODALIDADE LOCAL A PARTIR DO DDR (acessos digitais) Tipo de plano: Básico R$ 18.600,00 

ITEM 2 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – a partir do DDR (acessos digitais) Tipo de plano: Básico R$ 885,00 

ITEM 3 – MODALIDADE LOCAL A PARTIR DAS LINHAS DIRETAS Tipo de plano: Básico R$ 1.410,00 

ITEM 4-MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL – a partir das LINHAS DIRETAS Tipo de plano: Básico R$ 390,00 

ITEM 5 – MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL – a partir das LINHAS DIRETAS E DDR Tipo de plano: Básico R$ 640,00 

Preço total R$ 21.925,00 

R$ 21.925,00 (Vinte um mil novecentos e vinte e cinco reais) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Declaramos que os serviços serão prestados conforme especificações do 

Termo de Referência do referido Edital e proposta de preços, com a alocação dos 

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência do 

referido edital e na proposta. 

A Oi S/A garante que os serviços serão fornecidos de acordo com as 

especificações definidas na proposta, respeitado o estabelecido no edital PREGÃO 

ELETRONICO Nº 06/2021 do PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA FEDERAL DE 

PRIMEIRA INSTÂNCIA. 

Concordamos plenamente com o Edital e seus anexos. 

Declaramos que os dados são de nossa inteira responsabilidade e 

responderemos, na forma da lei, por qualquer prejuízo decorrente de falsidade de 

informações. 

Declaramos ter pleno conhecimento das condições necessárias para a 

prestação do serviço. 

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições 

do Edital de Pregão Eletrônico Nº 06/2021 e seus anexos apresentamos nossa 

proposta de preços para execução do objeto do certame conforme valores e 

especificações técnicas. 

 

 

Rio Branco/AC, 09 de março de 2021. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de empresa para a

prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO
(STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1),
terminais analógicos, nas áreas de presença da Justiça
Eleitoral do Estado de Alagoas, conforme Termo de
Referência atualizado - 0973567.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0951407.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, enviamos correspondências eletrônicas
para os potenciais fornecedores, 0951793 e 0951810.

Diante da dificuldade de se obter propostas de
preço, verificada nesta e em contratações pretéritas,
remetemos os autos à unidade demandante, Despacho SEIC -
 0956141, para manifestação acerca das considerações feitas
pela empresa Claro-Embratel (0955616) ao informar a
impossibilidade de atendimento do objeto demandando, onde
se buscava apresentar nova solução de contratação.

Em paralelo às atividades desta Seção,
remetemos os autos para manifestação acerca
das considerações feitas pela empresa Claro-
Embratel - 0955616, onde busca apreentar
nova solução de contratação, segundo a
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empresa, mais moderna e eficiente.
Nesse sentido, como informado pela citada
empresa em conversa telefônica e constatado
durante pesquisa de mercado feita neste
procedimento e em outros, abaixo, a empresa
Oi Telemar é a única que atende às
especificações atuais, o que nos faria levantar
a possibilidade de inexibilidade de licitação.

INFORMAÇÃO Nº 629 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC (0654621)
- Procedimento Sei 0000194-
95.2020.6.02.8000:
3- Retornaram ao pedido de cotação, as
empresas Telefônica - Vivo
(0649727 e 0649731) e Claro-Embratel
(0653755), informando não atender aos
mesmos moldes do termo de referência,
ao qual originou o atual contrato; com,
s.m.j., mudança apenas no quantitativo de
linhas, redução de 62 (sessenta e duas)
para 53 (cinquenta e três) linhas.
 4- A empresa Oi Telemar, atual
contratada e única a atender às
especificações exigidas no termo de
referência, encaminhou proposta
(0646142) no valor total de R$
352.961,60 (trezentos e cinquenta e dois
mil novecentos e sessenta e um reais e
sessenta centavos), sendo estimado o
valor do minuto, para ligação fixo-fixo, em
R$ 0,80 (oitenta centavos) e R$ 1,83 (um
real e oitenta e três centavos) para
ligação fixo-móvel.
5- Em procedimento anterior
SEI 0010286-06.2018.6.02.8000; que
tratava, há época, da renovação do
contrato em vigor, já se foi mencionada a
limitação do mercado em atender a essa
demanda, conforme resposta das
empresas Telefônica-Vivo e Claro-
Embratel, eventos 0469780 e 0487621; e,
salientada, na Informação nº 214-
SEIC 0487669, despacho SEIC 0495854,
sendo corroborada no Parecer nº 474 -
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ACAGE 0514077.
Diante da permanência de ausência de propostas de

preço, Despacho SEIC (0963274), devolvemos os autos à
Secretaria de Administração com as seguintes informações:

- OI - Telemar Norte Leste S/A
(0962841 e 0963269): informou que "por conta
da restruturação da empresa, a Oi estará
desativando a rede par metálica (cobre) e
focando em fibra. Por isso, não poderemos
atender linhas analógicas, que utiliza a rede
metálica"; 
- Embratel (0955616): relatou a impossibilidade
de atender às especificações exigidas,
montrando-se disponível para apresentar uma
nova solução de contratação, caso haja
interesse deste Tribunal;
- Telefônica: já havia informado, em consultas
anteriores, que não atende à demanda,
conforme mencionado em despacho
SEIC 0956141.

No entanto, em tratativas feitas com o Senhor
Chefe da SEGEC, a empresa OI - Telemar Norte Leste S/A
(0971600) registra ter recebido autorização interna para uma
contratação de 12 (doze) meses, nos moldes delineados por
este Regional, resultando na apresentação de proposta de
preço (0976205), no montante de R$ 74.071,50 (setenta e
quatro mil setenta e um reais e cinquenta centavos), tendo
por base o novo Termo de Referência atualizado pela SEGEC.

Serviço Qtde Valor
Unitário Mensal Anual

1 - ASSINATURA
Assinatura básica

terminal não
residencial - analógico

51 R$
102,53

R$
5.229,03

R$
62.748,36

2 - TRAFEGO ANALÓGICO
Serviço telefônico fixo

comutado
local fixo-fixo (chamadas 90 R$ 0,10 R$ 9,00 R$ 108,00
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locais)
– Serviço Telefônico fixo

comutado
local fixo-móvel (VC1)

900 R$ 0,85 R$
765,00

R$
9.180,00

3 - SERVIÇOS

3.1 - Serviços de bloqueio
Bloqueio de ligações
locais para celular 5 R$ 6,02 R$

30,10 R$ 361,20

Bloqueio de chamadas a
cobrar 5 R$

15,57
R$

77,85 R$ 934,20

3.2 - Serviço de transferência de Terminal – ANUAL

TRANSFERÊNCIA 6 R$
64,67 R$ 388,02

3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual – ANUAL

INSTALAÇÃO 6 R$
58,62 R$ 351,72

VALOR TOTAL CONTRATADO R$
74.071,50

No intuito de embasar a sugestão de contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, uma vez verificado que
a empresa OI - Telemar Norte Leste S/A é a única com
possibilidade de prestação de serviço de assinatura de linhas
analógicas em todos os endereços dos imóveis deste Regional,
trazemos aos autos:

- Relatório extraído do site Banco de
Preços, 0974147, onde se buscou todas as
contratações firmadas com o serviço
"Assinatura de Linha Analógica" - CATSER
26182; no último ano; ocorridas nos estados de
Alagoas, Pernambudo e Sergipe; contratadas
por Pregão Eletrônico (13), Dispensa de
Licitação (11) e Inexigibilidade de Licitação (2).
Destas, com exceção da participação da
empresa Claro Embratel em uma licitação, para
poucos municípios, todas as demais tiveram
participação exclusão da empresa  OI - Telemar;
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- Resta demonstrada em pesquisa de mercado
feita nesta e em contratações pretéritas que a
empresa OI - Telemar foi a única a apresentar
proposta de preço;
- Contratação firmada pelo TJ/AL (0974157) com
a Oi - Telemar, neste exercício, tendo por objeto
assinatura de linhas analógicas, também
realizada por inexigibilidade de licitação.

Para fins de compatibilidade do preço ofertado,
trazemos aos autos contratações firmadas pela empresa, em
até um ano, tendo por objeto assinatura de linhas analógicas
e, ainda, minuta de normativo da ANATEL, reajustando os
valores da tarifas das concessionárias, a partir de 23 de
setembro de 2021. Considerando suas especificidades e
condições geográficas, entendemos que se encontra
demonstrado que o preço ofertado pela empresa é condizente
com o praticado por ela no mercado:

1. Agência Fluvial de Bom Jesus da Lapa -
 0975742;
2. DISTRITO DE METEOROLOGIA DE CUIABÁ -
9º DISME/MT-RO - 0975816;
3. Justiça Federal do Acre - 0975821;
4. Minuta de normativo da Anatel (Reajuste das
tarifas a partir de 23/09/2021) - 0976185.

Foram juntadas aos autos:
- Certidão SICAF e consulta conslidada
TCU: 0976081;
- CADIN: 0976095;
- Declaração de inexistência de prática de
nepotismo: 0976167.

Desta forma, sugerimos, s.m.j., a contratação
direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25,
Caput da Lei nº 8.666/93 com a empresa OI S/A, em
recuperação judicial,  inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0001-
43, no montante de R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil setenta
e um reais e cinquenta centavos).

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/11/2021, às 12:19, 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
0975823 e o código CRC DFCB2575.

0004975-29.2021.6.02.8000 0975823v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC  – definido no Plano
Geral de Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da
transmissão de voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos
fixos determinados, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de
Alagoas e destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário
e das localidades de destino de maior ocorrência;
 
1.5 PLANO DE SERVIÇO  – documento que descreve as condições de
prestação do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso,
utilização de serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou
preços associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS  – entendido como Plano de Serviço de
oferta obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados
no STFC registrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS  – entendido como plano opcional
ao plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela
prestadora, visando a melhor adequação da prestação do serviço para
atendimento do mercado;

1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado

Termo de Referência SEGEC 0975887         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 253



independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;
 
1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento
licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o
objeto.
 
2 – DO OBJETO
2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC),
na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas
áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos
nos endereços a seguir.
2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL,
nos Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de
Armazenamento das Urnas Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de
Almoxarifado, entre outras unidades deste Tribunal:

UNIDADES DO TRE
ALAGOAS

                                                       
         ENDEREÇO

 
 QUANTIDADE
DE LINHA
TELEFÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, CEP:
57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN,
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATALAIA
- AL

01

7ª ZONA ELEITORAL
RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDERLEY,
COMENDADOR TERCIO WANDERLEY, CEP:
57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO,
337, CENTRO, CEP: 57150-000 - PILAR -
AL

01

9ª ZONA ELEITORAL RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N -
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - AL 01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, CENTRO,
CEP: 57600-010 - PALMEIRA DOS ÍNDIOS -
AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949,
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CENTRO,
CEP: 57930-000 - PASSO DE CAMARAGIBE
- AL

01
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13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, CEP:
57900-000 - PORTO CALVO - AL 01

15ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - AL

01

16ª ZONA ELEITORAL PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, CENTRO,
CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ DA LAJE - AL 01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CENTRO,
CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO QUITUNDE
- AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 51,
CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, BR
316, MONUMENTO, CEP: 57500-000 -
SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CENTRO,
CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL 01

21ª ZONA ELEITORAL
RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA,
S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 - UNIÃO
DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 225,
CENTRO, CEP: 57160-000 - MARECHAL
DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14,
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA GRANDE
- AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, CEP:
57750-000 - QUEBRANGULO - AL 01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL 01

31ª ZONA ELEITORAL
RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R.
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL,
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR
ISIDORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01    

34ª ZONA ELEITORAL RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CENTRO,
CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VILELA - AL 01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-000
- PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CENTRO,
CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA - AL 01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITOSA,
424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-000 -
DELMIRO GOUVEIA - AL

01
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44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PROGRESSO,
CEP: 57360-000 - GIRAU DO PONCIANO -
AL

01

45ª ZONA ELEITORAL RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 53,
CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI - AL 01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, CEP:
57570-000 - CACIMBINHAS - AL 01

47ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 495,
CENTRO, CEP: 57250-000 - CAMPO
ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CENTRO,
CEP: 57680-000 - BOCA DA MATA - AL 01

49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREIRA
PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 57275-000 -
SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, CENTRO,
CEP: 57520-000 - MARAVILHA - AL 01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418,
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ DA
TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BARROS,
02, CENTRO, CEP: 57980-000 - JOAQUIM
GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FAROL,
CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 147,
NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-630 -
ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA
E
EDITORAÇÃO/ARQUIVO
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA
- EDIFÍCIO-SEDE - TRE
ALAGOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FAROL,
CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL (EDIFÍCIO-
SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA
(FÓRUM ELEITORAL DE
MACEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487,
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA
SEDE TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N,
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-AL 01

SEÇÃO DE
ALXOMARIFADO

AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D,
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-AL 01

COLÔNIA LEOPOLDINA
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 09,
CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔNIA
LEOPOLDINA-AL

01

MARAGOGI (TERMO
DA 14ª ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, CEP:
57955-000 - MARAGOGI-AL 01

PIRANHAS (TERMO DA
40ª ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, CEP:
57460-000 - PIRANHAS-AL 01
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2.2 ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL
2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.
 
3 - JUSTIFICATIVA
3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa
no interior do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua
vigência expirada em janeiro de 2022. Salienta-se por oportuno que o contrato
02/2016 já foi prorrogado com fulcro no § 4º, do art. 57, da Lei Federal nº
8.666/93 e não permite novas prorrogações.
3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos
serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a
necessidade de comunicação, tanto interna quanto externa, é imprescindível a
realização de novo procedimento licitatório.
3.3 A prestação dos serviços é de natureza continuada. No entanto, a
operadora de telefonia vem passando por uma reestruturação, destaivando a
rede par metálica (cobre) e focando em fibra. Desta forma, consideranção a
urgência do caso, o prazo para execução dos serviços e de vigência do
contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 24, inc. IV, da
Lei nº 8.666/1993, a contar da data de sua assinatura.
 
4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL
A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as
seguintes facilidades:
4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as
unidades do Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo
Comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), nas áreas de
presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;
4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e
quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período
de vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções
programadas;
4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para
acompanhar a prestação dos serviços objeto desta licitação;
 
5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO
5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em
minutos (Anexo I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação
das propostas e na indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e
aferição da proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso
futuro para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de
entrega para execução dos serviços;
6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente
solicitados por meio da ordem de serviço.
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6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu
critério, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no
mínimo 70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura.
O consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de
Ordem de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade
jurídico administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a
Contratante emitirá ordem de serviço específica para transferência de
endereço a qual deverá ser atendida observados os mesmos prazos para
instalação previstos neste Termo de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a
Contratada fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação
constante em sua proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais
mudanças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade,
para que esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam
necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos
endereços, a Contratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à
Contratante.
 
7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias
Ativação dos Serviços Até 30 dias
Desativação da Linha Até 24 horas
Desativação de Serviços Até 24 horas
Bloqueio de Linha Até 06 horas
Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser
sanadas em até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as
situações em que comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as
falhas por motivos de força maior, caso fortuito e outras situações
devidamente justificadas e previstas em norma jurídica.
 
8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO 
8.1 Os serviços serão contratados em caráter emergencial, como dispõe o art.
24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993.
 
9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito
federal, ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento
de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou
culposa, sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita.
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9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato,
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de
força maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o
prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da
Ordem de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável,
dentro do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações
necessárias, tanto em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de
Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa de numeração,
portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais
acessórios e materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e
nem mesmo eventuais despesas para compatibilização e adequação da
infraestrutura de acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da
Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE,
e/ou a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de
consultoria especializada, excluindo a disponibilização de central de
atendimento estilo Call Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no
tocante à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo
de Referência.
9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após
a assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato
por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do
próximo dia útil.
9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da
prestação dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da
CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo
as reclamações formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.
9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou
atualidade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados
necessários.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota
Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em
arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc
ou, sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN
(versão 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das
chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada,
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outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos,
conforme preços contratados no processo licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das
chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do
detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova
página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta
contratação, tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
para adoção das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.
9.21 Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras
empresas por problemas de funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua
origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as
informações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
9.22 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não
seja em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições
constitucionais e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na
prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal,
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24 Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na
forma do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
atualizado do contrato.
9.25 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca
de número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27 Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto
designado.
9.28 A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após
ter ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam
retomar à utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a
contratada da responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas
por aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude.
9.29 Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus
adicionais para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;
f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou
administradores do contrato.
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9.30 A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste
Termo de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31 É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços
adicionais aos contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.
 
10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de
Referência;
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços,
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para
execução dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido
cadastramento dos referidos empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta
contratação que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela
CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e
realizar a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do
Contrato.
 
11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum
Eleitoral, por Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e
Expedição (SPAE), da Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à
Secretaria de Administração, na condição de representante do Tribunal
Regional Eleitoral, ficando a Gestão da Contratação atribuída s servidor(a)
lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC.
11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes.
 
12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução
TRE/AL nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.
 
13 - DO REAJUSTE
13.1 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por
meio de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 
14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 180 (cento e
oitenta) dias, nos termos do art. 24, inc. IV, da Lei nº 8.666/1993, a contar da
data de sua assinatura.
 
15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da
execução contratual, 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 Termo de
Referência e das demais cominações legais.
15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que
couber, 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.
15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:
a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.
15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação. 
15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado
judicialmente;
 
15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a
retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.
15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo,
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou
cobrado judicialmente.
15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
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razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
15.8 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.
15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (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 8.666/1993,
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
15.11 O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à contratada.
15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.
15.13 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.
15.14 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.
15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS
16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e
material consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de
atender às premissas da responsabilidade ambiental desejáveis.
 

ANEXO I

PERFIL DE TRÁFEGO ANUAL DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, ESTIMADO EM MINUTOS,
RELATIVAMENTE ÀS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS LOCAIS (fixo-
fixo) E VC1 (fixomóvel).
 
1 - ASSINATURA
 
DESCRIÇÃO
(COBRADO QTD PREÇO

UNITÁRIO
DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO

VALOR
CONTRATADO
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MENSALMENTE) UNITÁRIO % MENSAL ANUAL
Assinatura
básica terminal
não residencial
- analógico

51     

 

2 - TRAFEGO ANALÓGICO
 

CUSTO
VARIÁVEL
–
CONSUMO
DO STFC
LOCAL

Tráfego
mensal
estimado
em
minutos
MENSAL

(-)
Franquia
(consideran
do o plano
básico 150
minutos)
MENSAL

Minutos
excedentes
MENSAL

Preço
unitário
minuto

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

VALOR
CONTRATADO
ANUAL

I – Serviço
telefônico
fixo
comutado
local
fixo-fixo
(chamadas
locais)

9000 9000 90     

II – Serviço
Telefônico
fixo
comutado
local
fixo-móvel
(VC1)

900       

VALOR TOTAL   

 

3 - SERVIÇOS
3.1 - Serviços de bloqueio
 
SERVIÇOS
DE
BLOQUEIO
MENSAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
MENSAL

VALOR
CONTRATADO
ANUAL

Bloqueio
de ligações
locais para
celular

5     

Bloqueio
de
chamadas
a cobrar

5     

VALOR TOTAL   

 

3.2 - Serviço de transferência de Terminal
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SERVIÇOS DE
TRANSFERÊNCIA
DE
TERMINAL -
ESTIMADO ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
ANUAL

TRANSFERÊNCIA 6    

 

3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual

SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
LINHA EVENTUAL -
ESTIMADO
ANUAL

QTD. PREÇO
UNITÁRIO

DESCONTO
%

VALOR
CONTRATADO
ANUAL

INSTALAÇÃO 6    

 

VALOR TOTAL CONTRATADO (1 + 2 + 3) R$ 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 19/11/2021, às 10:07, 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
0975887 e o código CRC 8E6B82E4.

0004975-29.2021.6.02.8000 0975887v3
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E-mail - 0976046

Data de Envio: 
  19/11/2021 10:15:29

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Luiz,

Em virtude de novo Termo de Referência, ajustado pela unidade demandante, onde busca informar campo
que consolide valores anuais dos serviços e valor total da contratação, solicitamos que seja atualizada a
proposta de preço já apresentada.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0975887.html
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E-mail - 0976052

Data de Envio: 
  19/11/2021 10:20:29

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

Para:
    luiz.matos@oi.net.br

Assunto: 
  Serviço Telefônico Fixo Comutado - TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor Luiz,

Em continuidade à solicitação de adequação da proposta ao novo formato do Termo de Referência,
solicitamos, ainda, o preenchimento e assinatura da Declaração de Inexistência de Nepotismo, podendo
ser utilizado o modelo abaixo, caso entenda conveniente.

Obs.: Solicitamos que o e-mail seja encaminhado com cópia para lisianacintra@gmail.com.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(82) 99301-0575

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016.

NOME DA PESSOA JURÍDICA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº .., situada na (Rua/Av) ,
(bairro) ., (cidade-estado), representada por seu sócio, (nome da pessoa), CPF nº , carteira de identidade
nº .. , expedida por SSP ., brasileiro(a), (estado civil), com domicílio na (Rua/Av)., nº, (bairro),
(cidade/estado), DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO
SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau,
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS,
ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal
daquele Tribunal.

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade
de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, administrativas, como a sanção penal
prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar ou nele inserir
ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco)
anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

Maceió, de de 2021.

(assinatura e carimbo, se houver, com nome da pessoa física OU da empresa e do representante/sócio)"
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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: 19/11/2021 11:27:48 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 
CNPJ: 76.535.764/0001-43 
 
 
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 

Certidão OI - TCU e SICAF (0976081)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 269

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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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: 76.535.764/0001-43 DUNS®: 897001475
Razão Social: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia: OI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 31/12/2021
FGTS 20/11/2021
Trabalhista Validade: 29/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/12/2021
Receita Municipal Validade: 31/12/2021

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: 19/11/2021 10:17 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01912638428Usuário:

19/11/2021 10:48:03Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Inadimplente76535764
Total de Registros

0
18

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

18

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEP.NAC.INFRAEST.TRANSP.-DNIT04892707 27/08/2021 11:40:00

SUP.SEGUROS PRIV.SUSEP42354068 31/05/2021 17:46:00

CONSELHO R.E.A.AGRONOMIA DO DF00304725 11/02/2020 14:34:00

CONSELHO R.E.A.AGRONOMIA DO DF00304725 29/01/2020 18:46:00

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 12/04/2019 12:09:00

TRIB. REG. DO TRAB 14 REGIAO03326815 25/03/2019 12:19:00

COMISSAO DE VALORES MOBILIARIO29507878 02/02/2017 11:56:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 09/09/2013 11:31:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 10/04/2013 15:35:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 10/04/2013 15:17:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 07/02/2013 16:02:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 06/12/2012 08:02:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 06/12/2012 08:01:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 20/11/2012 08:01:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 03/10/2012 10:01:00

AG.NAC.DE TELECOMUNIC.02030715 13/09/2012 16:01:00

PGFN-PROC.GERAL FAZ. NACIONAL00394460 04/04/2008 13:20:00

MF-PROC.GERAL FAZENDA NACIONAL00394460 31/10/1994 13:35:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas  
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Lisiana Teixeira Cintra 

 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEPOTISMO 

 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/MF nº 

76.535.764/0001-43, sediada na Rua Lavradio, nº 71, 2º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 

20.230-070, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Marcos Wellington Mariano 

Rocha infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1.478.196 SSP/DF e do CPF/MF 

nº  610.078.621-49, DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da 

Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO 

POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor 

investido em cargo de comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

 

 Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, 

ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, 

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

 

 Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 

constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) a 

3 (três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 

Maceió/AL, 19 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 
 

Declaração inexistência de prática de nepotismo (0976167)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 274



19/11/2021 10:59 SEI/ANATEL - 7341823 - Minuta de Ato

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6cma… 1/9

  

  

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

  

MINUTA DE ATO

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 22 da Lei nº 9.472, de 16 de julho de
1997, art. 35 do Regulamento da Agência, aprovado pelo Decreto nº 2.338, de 7 de outubro de 1997 e art. 133 do Regimento Interno da Anatel, aprovado pela Resolução nº 612, de 29
de abril de 2013, e

CONSIDERANDO que compete à Agência controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, podendo fixá-las, bem como
homologar reajustes, em conformidade com o inciso VII do art. 19 da Lei nº 9.472, de 1997;

CONSIDERANDO que, a cada intervalo não inferior a 12 (doze) meses, por inicia�va da Anatel ou das Concessionárias, as tarifas constantes do Plano Básico do Serviço
Local podem ser reajustadas, em consonância com o disposto nas cláusulas 12.1 e 12.2 dos Contratos de Concessão;

CONSIDERANDO que as Concessionárias TELEFÔNICA BRASIL S.A., SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, ALGAR TELECOM S.A., OI S.A. e TELEMAR NORTE LESTE
S.A. submeteram, formalmente, pedidos de homologação de reajuste das tarifas do Serviço Telefônico Fixo Comutado Des�nado o uso do Público em Geral – STFC na modalidade de
Serviço Local;

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº  53500.031441/2021-11;

CONSIDERANDO a deliberação tomada em sua Reunião nº xxxxx, de xxx de xxxxxxxxxxxx de 2021,

 

RESOLVE:

Art. 1º  Homologar o valor da Unidade de Tarifação para Telefone de Uso Público – TUP, o VTP, para as Concessionárias do STFC, na modalidade de Serviço Local –
 TELEFÔNICA BRASIL S.A., SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, ALGAR TELECOM S.A., OI S.A. e TELEMAR NORTE LESTE S.A. no valor de R$ 0,14500, com impostos e contribuições
sociais.

Art. 2º Homologar, na forma do Anexo a este Ato, os valores tarifários máximos dos Planos Básicos do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC, modalidade do Serviço
Local, das Concessionárias do STFC – TELEFÔNICA BRASIL S.A., SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES, ALGAR TELECOM S.A., OI S.A. e TELEMAR NORTE LESTE S.A., líquidos de impostos e
contribuições sociais.

Art. 3º Estabelecer que a nova data-base, para futuros reajustes tarifários da Concessionária TELEFÔNICA BRASIL S.A. será a data de vigência dos valores homologados por
este Ato, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST rela�vo ao mês de abril de 2021 como básico para o cálculo do reajuste.

Art. 4º Estabelecer que a nova data-base, para futuros reajustes tarifários da Concessionária ALGAR TELECOM S.A. será a data de vigência dos valores homologados por
este Ato, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST rela�vo ao mês de abril de 2021 como básico para o cálculo do reajuste.

Art. 5º Estabelecer que a nova data-base, para futuros reajustes tarifários da Concessionária SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES será a data de vigência dos valores
homologados por este Ato, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST rela�vo ao mês de abril de 2021 como básico para o cálculo do reajuste.

Art. 6º Estabelecer que a nova data-base, para futuros reajustes tarifários das Concessionárias OI S.A. e TELEMAR NORTE LESTE S.A., será a data de vigência dos valores
homologados por este Ato, tomando-se o Índice de Serviços de Telecomunicações – IST rela�vo ao mês de março de 2021 como básico para o cálculo do reajuste.

Art. 7º Este Ato entra em vigor em 23 de setembro de 2021.

 

 

ANEXO

VALORES TARIFÁRIOS MÁXIMOS DOS PLANOS BÁSICOS DO STFC MODALIDADE DE SERVIÇO LOCAL 
(Valores em R$, Líquidos de Impostos e Contribuições Sociais)

 
 
 

ALGAR TELECOM - SETORES 3, 22, 25 e 33
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$ 

Habilitação Residencial 74,87
Habilitação Não Residencial 74,87

Habilitação Tronco 74,87
Assinatura Residencial 29,29

Assinatura Não Residencial 44,74
Assinatura Tronco 44,74

MIN 0,15897
VCA 0,31794

Mudança de Endereço Residencial 75,06
Mudança de Endereço Não Residencial 75,06

Mudança de Endereço Tronco 75,06
Tarifa de Completamento 0,31794
Assinatura Classe Especial 8,46
Habilitação Classe Especial 74,87

Mudança de Endereço Classe Especial 75,06
 
 
 
 

TELEFÔNICA - SETOR 31
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 104,64
Habilitação Não Residencial 104,60

Habilitação Tronco 103,88
Assinatura Residencial 29,55
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Assinatura Não Residencial 48,86
Assinatura Tronco 49,51

MIN 0,08256
VCA 0,16801

Mudança de Endereço Residencial 106,07
Mudança de Endereço Não Residencial 106,03

Mudança de Endereço Tronco 105,30
Tarifa de Completamento 0,16801
Assinatura Classe Especial 7,94
Habilitação Classe Especial 104,64

Mudança de Endereço Classe Especial 106,07
 
 
 
 

SERCOMTEL - SETOR 20
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 27,44
Habilitação Não Residencial 27,44

Habilitação Tronco 27,44
Assinatura Residencial 36,73

Assinatura Não Residencial 57,89
Assinatura Tronco 57,89

MIN 0,12182
VCA 0,24368

Mudança de Endereço Residencial 27,44
Mudança de Endereço Não Residencial 27,44

Mudança de Endereço Tronco 27,44
Tarifa de Completamento 0,24368
Assinatura Classe Especial 12,12
Habilitação Classe Especial 27,44

Mudança de Endereço Classe Especial 27,44
 
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 1 - RJ
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 52,39
Habilitação Não Residencial 52,39

Habilitação Tronco 52,39
Assinatura Residencial 37,42

Assinatura Não Residencial 71,54
Assinatura Tronco 71,54

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 52,39
Mudança de Endereço Não Residencial 52,39

Mudança de Endereço Tronco 52,39
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,32
Habilitação Classe Especial 52,39

Mudança de Endereço Classe Especial 52,39
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 2 - MG
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,08
Habilitação Não Residencial 53,08

Habilitação Tronco 53,08
Assinatura Residencial 37,25

Assinatura Não Residencial 68,07
Assinatura Tronco 68,07

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,08
Mudança de Endereço Não Residencial 53,08

Mudança de Endereço Tronco 53,08
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,27
Habilitação Classe Especial 53,08

Mudança de Endereço Classe Especial 53,08
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 4 - ES
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 52,29
Habilitação Não Residencial 52,29
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Habilitação Tronco 52,29
Assinatura Residencial 37,46

Assinatura Não Residencial 68,54
Assinatura Tronco 68,54

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 52,29
Mudança de Endereço Não Residencial 52,29

Mudança de Endereço Tronco 52,29
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,31
Habilitação Classe Especial 52,29

Mudança de Endereço Classe Especial 52,29
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 5 - BA
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 52,65
Habilitação Não Residencial 52,65

Habilitação Tronco 52,65
Assinatura Residencial 37,16

Assinatura Não Residencial 70,41
Assinatura Tronco 70,41

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 52,65
Mudança de Endereço Não Residencial 52,65

Mudança de Endereço Tronco 52,65
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,25
Habilitação Classe Especial 52,65

Mudança de Endereço Classe Especial 52,65
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 6 - SE
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,42
Habilitação Não Residencial 53,42

Habilitação Tronco 53,42
Assinatura Residencial 37,03

Assinatura Não Residencial 66,98
Assinatura Tronco 66,98

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,42
Mudança de Endereço Não Residencial 53,42

Mudança de Endereço Tronco 53,42
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,21
Habilitação Classe Especial 53,42

Mudança de Endereço Classe Especial 53,42
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 7 - AL
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,20
Habilitação Não Residencial 53,20

Habilitação Tronco 53,20
Assinatura Residencial 37,25

Assinatura Não Residencial 68,03
Assinatura Tronco 68,03

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,20
Mudança de Endereço Não Residencial 53,20

Mudança de Endereço Tronco 53,20
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,28
Habilitação Classe Especial 53,20

Mudança de Endereço Classe Especial 53,20
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 8 - PE
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$
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Habilitação Residencial 53,23
Habilitação Não Residencial 53,23

Habilitação Tronco 53,23
Assinatura Residencial 37,42

Assinatura Não Residencial 70,50
Assinatura Tronco 70,50

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,23
Mudança de Endereço Não Residencial 53,23

Mudança de Endereço Tronco 53,23
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,30
Habilitação Classe Especial 53,23

Mudança de Endereço Classe Especial 53,23
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 9 - PB
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 54,68
Habilitação Não Residencial 54,68

Habilitação Tronco 54,68
Assinatura Residencial 37,49

Assinatura Não Residencial 61,65
Assinatura Tronco 61,65

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 54,68
Mudança de Endereço Não Residencial 54,68

Mudança de Endereço Tronco 54,68
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,37
Habilitação Classe Especial 54,68

Mudança de Endereço Classe Especial 54,68
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 10 - RN
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,14
Habilitação Não Residencial 53,14

Habilitação Tronco 53,14
Assinatura Residencial 37,07

Assinatura Não Residencial 67,75
Assinatura Tronco 67,75

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,14
Mudança de Endereço Não Residencial 53,14

Mudança de Endereço Tronco 53,14
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,22
Habilitação Classe Especial 53,14

Mudança de Endereço Classe Especial 53,14
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 11 - CE
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 52,16
Habilitação Não Residencial 52,16

Habilitação Tronco 52,16
Assinatura Residencial 37,22

Assinatura Não Residencial 70,93
Assinatura Tronco 70,93

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 52,16
Mudança de Endereço Não Residencial 52,16

Mudança de Endereço Tronco 52,16
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,26
Habilitação Classe Especial 52,16

Mudança de Endereço Classe Especial 52,16
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TELEMAR - SETOR 12 - PI
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 54,53
Habilitação Não Residencial 54,53

Habilitação Tronco 54,53
Assinatura Residencial 37,36

Assinatura Não Residencial 62,21
Assinatura Tronco 62,21

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 54,53
Mudança de Endereço Não Residencial 54,53

Mudança de Endereço Tronco 54,53
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,31
Habilitação Classe Especial 54,53

Mudança de Endereço Classe Especial 54,53
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 13 - MA
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,64
Habilitação Não Residencial 53,64

Habilitação Tronco 53,64
Assinatura Residencial 37,39

Assinatura Não Residencial 65,07
Assinatura Tronco 65,07

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,64
Mudança de Endereço Não Residencial 53,64

Mudança de Endereço Tronco 53,64
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,32
Habilitação Classe Especial 53,64

Mudança de Endereço Classe Especial 53,64
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 14 - PA
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,11
Habilitação Não Residencial 53,11

Habilitação Tronco 53,11
Assinatura Residencial 37,14

Assinatura Não Residencial 69,78
Assinatura Tronco 69,78

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,11
Mudança de Endereço Não Residencial 53,11

Mudança de Endereço Tronco 53,11
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,25
Habilitação Classe Especial 53,11

Mudança de Endereço Classe Especial 53,11
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 15 - AP
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 53,54
Habilitação Não Residencial 53,54

Habilitação Tronco 53,54
Assinatura Residencial 37,24

Assinatura Não Residencial 63,22
Assinatura Tronco 63,22

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 53,54
Mudança de Endereço Não Residencial 53,54

Mudança de Endereço Tronco 53,54
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,28
Habilitação Classe Especial 53,54

Mudança de Endereço Classe Especial 53,54
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TELEMAR - SETOR 16 - AM
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 52,80
Habilitação Não Residencial 52,80

Habilitação Tronco 52,80
Assinatura Residencial 37,15

Assinatura Não Residencial 69,05
Assinatura Tronco 69,05

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 52,80
Mudança de Endereço Não Residencial 52,80

Mudança de Endereço Tronco 52,80
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,25
Habilitação Classe Especial 52,80

Mudança de Endereço Classe Especial 52,80
 
 
 
 

TELEMAR - SETOR 17 - RR
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 52,97
Habilitação Não Residencial 52,97

Habilitação Tronco 52,97
Assinatura Residencial 36,98

Assinatura Não Residencial 64,57
Assinatura Tronco 64,57

MIN 0,07147
VCA 0,14296

Mudança de Endereço Residencial 52,97
Mudança de Endereço Não Residencial 52,97

Mudança de Endereço Tronco 52,97
Tarifa de Completamento 0,14296
Assinatura Classe Especial 12,20
Habilitação Classe Especial 52,97

Mudança de Endereço Classe Especial 52,97

 

 

 
 

OI S.A. - SETOR 18 - SC
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 50,04
Habilitação Não Residencial 50,04

Habilitação Tronco 50,04
Assinatura Residencial 37,88

Assinatura Não Residencial 58,11
Assinatura Tronco 58,11

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 50,04
Mudança de Endereço Não Residencial 50,04

Mudança de Endereço Tronco 50,04
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 12,46
Habilitação Classe Especial 50,04

Mudança de Endereço Classe Especial 50,04
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 19 - PR
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 9,79
Habilitação Não Residencial 9,79

Habilitação Tronco 9,79
Assinatura Residencial 38,08

Assinatura Não Residencial 60,81
Assinatura Tronco 60,81

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 9,79
Mudança de Endereço Não Residencial 9,79

Mudança de Endereço Tronco 9,79
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 12,46
Habilitação Classe Especial 9,79
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Mudança de Endereço Classe Especial 9,79
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 21 -MS
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 37,25
Habilitação Não Residencial 37,25

Habilitação Tronco 37,25
Assinatura Residencial 37,38

Assinatura Não Residencial 61,26
Assinatura Tronco 61,26

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 37,25
Mudança de Endereço Não Residencial 37,25

Mudança de Endereço Tronco 37,25
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 12,32
Habilitação Classe Especial 37,25

Mudança de Endereço Classe Especial 37,25
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 23 -MT
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 36,99
Habilitação Não Residencial 36,99

Habilitação Tronco 36,99
Assinatura Residencial 37,30

Assinatura Não Residencial 64,21
Assinatura Tronco 64,21

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 36,99
Mudança de Endereço Não Residencial 36,99

Mudança de Endereço Tronco 36,99
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 12,30
Habilitação Classe Especial 36,99

Mudança de Endereço Classe Especial 36,99
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 24 -GO/TO
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 26,95
Habilitação Não Residencial 26,95

Habilitação Tronco 26,95
Assinatura Residencial 37,61

Assinatura Não Residencial 63,65
Assinatura Tronco 63,65

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 26,95
Mudança de Endereço Não Residencial 26,95

Mudança de Endereço Tronco 26,95
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 12,40
Habilitação Classe Especial 26,95

Mudança de Endereço Classe Especial 26,95
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 26 - DF
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 17,95
Habilitação Não Residencial 17,95

Habilitação Tronco 17,95
Assinatura Residencial 37,61

Assinatura Não Residencial 63,51
Assinatura Tronco 63,51

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 17,95
Mudança de Endereço Não Residencial 17,95

Mudança de Endereço Tronco 17,95
Tarifa de Completamento 0,15601
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Assinatura Classe Especial 12,40
Habilitação Classe Especial 17,95

Mudança de Endereço Classe Especial 17,95
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 27 - RO
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 151,81
Habilitação Não Residencial 151,81

Habilitação Tronco 151,81
Assinatura Residencial 33,91

Assinatura Não Residencial 60,34
Assinatura Tronco 60,34

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 151,81
Mudança de Endereço Não Residencial 151,81

Mudança de Endereço Tronco 151,81
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 11,18
Habilitação Classe Especial 151,81

Mudança de Endereço Classe Especial 151,81
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 28 - AC
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 138,46
Habilitação Não Residencial 138,46

Habilitação Tronco 138,46
Assinatura Residencial 34,33

Assinatura Não Residencial 60,67
Assinatura Tronco 60,67

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 138,46
Mudança de Endereço Não Residencial 138,46

Mudança de Endereço Tronco 138,46
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 11,32
Habilitação Classe Especial 138,46

Mudança de Endereço Classe Especial 138,46
 
 
 
 

OI S.A. - SETOR 29 - RS
ITENS TARIFÁRIOS VALORES EM R$

Habilitação Residencial 90,83
Habilitação Não Residencial 91,21

Habilitação Tronco 91,65
Assinatura Residencial 37,42

Assinatura Não Residencial 56,05
Assinatura Tronco 56,05

MIN 0,07799
VCA 0,15601

Mudança de Endereço Residencial 90,83
Mudança de Endereço Não Residencial 91,21

Mudança de Endereço Tronco 91,65
Tarifa de Completamento 0,15601
Assinatura Classe Especial 12,34
Habilitação Classe Especial 90,83

Mudança de Endereço Classe Especial 90,83

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Emmanoel Campelo de Souza Pereira, Conselheiro Relator, em 09/09/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 23, inciso II, da Portaria nº 912/2017 da Anatel.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida em h�p://www.anatel.gov.br/auten�cidade, informando o código verificador 7341823 e o código CRC 3D0D7957.

 

Referência: Processo nº 53500.031441/2021-11 SEI nº 7341823

Minuta de ATO - ANATEL - Reajuste tarifas (0976185)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 282

https://sei.anatel.gov.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1907066&id_orgao_publicacao=0
http://www.anatel.gov.br/autenticidade


19/11/2021 10:59 SEI/ANATEL - 7341823 - Minuta de Ato

https://sei.anatel.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?eEP-wqk1skrd8hSlk5Z3rN4EVg9uLJqrLYJw_9INcO6cma… 9/9
Minuta de ATO - ANATEL - Reajuste tarifas (0976185)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 283



 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 

A/C da Sra. Lisiana Teixeira Cintra 

 

 Prezado Senhor, 

 Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a prestação de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local através de linhas analógicas não residenciais, 

conforme abaixo: 

1 - ASSINATURA 

     
DESCRIÇÃO (COBRADO 

MENSALMENTE) 
QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 

DESCONTO 
% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

VALOR 
CONTRATADO 

ANUAL 

Assinatura básica terminal não 
residencial - analógico 

51 R$ 102,53 - R$ 5.229,03 R$ 62.748,36 

 

2 - TRAFEGO ANALÓGICO 

      

CUSTO VARIÁVEL –  
CONSUMO DO STFC 

LOCAL 

Tráfego 
mensal 

estimado 
em 

minutos 
MENSAL 

(-) 
Franquia 

(considerando 
o plano 

básico 150 
minutos) 
MENSAL 

Minutos 
excedentes 

MENSAL 

Preço 
unitário 
minuto 

DESCONTO 
% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

VALOR 
CONTRATADO 

ANUAL 

I – Serviço telefônico fixo 
comutado local fixo-fixo 
(chamadas locais) 

9000 
150 min Fixo-
fixo local por 

linha 
90 R$ 0,10 - R$ 9,00 R$ 108,00 

II – Serviço Telefônico fixo 
comutado local fixo-móvel 
(VC1) 

900     R$ 0,85 - R$ 765,00 R$ 9.180,00 

 

3 - SERVIÇOS 

     3.1 - Serviços de bloqueio 

    
SERVIÇOS DE 

BLOQUEIO MENSAL 
QTD 

PREÇO 
UNITÁRIO 

DESCONTO 
% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

VALOR 
CONTRATADO 

ANUAL 

Bloqueio de ligações 
locais para celular 

5 R$ 6,02 - R$ 30,10 R$ 361,20 

Bloqueio de chamadas a 
cobrar 

5 R$ 15,57 - R$ 77,85 R$ 934,20 
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      3.2 - Serviço de transferência de 

Terminal 

   SERVIÇOS DE 
TRANSFERÊNCIA DE 

TERMINAL - 
ESTIMADO ANUAL 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
DESCONTO 

% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

VALOR 
CONTRATADO 

ANUAL 

TRANSFERÊNCIA 6 R$ 64,67 - - R$ 388,02 

      3.3 - Serviço de Instalação de linha eventual 
   

SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO DE 

LINHA EVENTUAL - 
ESTIMADO 

ANUAL 

QTD 
PREÇO 

UNITÁRIO 
DESCONTO 

% 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 

VALOR 
CONTRATADO 

ANUAL 

INSTALAÇÃO 6 R$ 58,62 - - R$ 351,72 

      VALOR TOTAL CONTRATADO (1 + 2 + 3) R$ 6.110,98 R$ 74.071,50 
*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; 

 

Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 

 

Prazo Contratual: 5 (cinco) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 

Dados da Empresa: 

OI S/A (antiga Brasil Telecom S/A) (Em Recuperação Judicial)

CNPJ: 76.535.764/0001-43 Licenças:

Inscrição Estadual: 77.685.022 STFC/SCM Região 2

Inscrição Municipal: 521.751-2

Endereço: Rua do Lavradio, 71, 2º andar, Centro 

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

CEP.: 20230-070

Banco: 001 - Banco do Brasil

Agencia : 3070-8

Conta Corrente: 300001-X  

Brasília, 19 de novembro de 2021. 

Atenciosamente, 
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DESPACHO

Maceió, 22 de novembro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0975823, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/11/2021, às 16:02, 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
0976893 e o código CRC FA18B20D.

0004975-29.2021.6.02.8000 0976893v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À COFIN, para informar acerca da conformidade

orçamentária da proposição, considerando a instrução levada
a termo pela SEIC, no Despacho 0975823, e o valor
consignado na POA 2022 para a despesa em tela, a ser
considerada a partir de 28 de janeiro próximo, conforme
indicado na Informação 3536 (doc. 0915341).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/11/2021, às 02:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0977184 e o código CRC EAEC13EA.

0004975-29.2021.6.02.8000 0977184v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
À SGO
 
Prezados (as),
 
Remeto os autos para providências, nos termos do

Despacho GSAD 0977184.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 23/11/2021, 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
0977840 e o código CRC F59987F5.

0004975-29.2021.6.02.8000 0977840v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de novembro de 2021.
À COFIN/SAD,
 
1. Conforme doc 0940538 (fl 07), proc 0002403-

03.2021.6.02.8000 (orçamento ordinário 2022), está previsto
um valor total de R$ 64.570,00 com gastos para 2022 em
telefonia fixa.

2. A SEIC estimou em R$74.071,50 (doc. 0975823)
as despesas com a contratação, sendo que em 2022, a
contratação iniciará em 28/jan/22 (inclusive para efeito
financeiro). Contudo, os primeiros 27 dias de janeiro estarão
por conta da atual contratação (doc 0915366, quinto termo
aditivo), cujo valor valerá para os 27 primeiros dias de janeiro
de 2022. Assim, teremos o seguinte cenário estimativo:

 
 

Mensal novo
contrato Valor Dia início

financeiro fim financeiro total
dias Valor total

R$ 6.172,63 R$ 205,75 28/1/202231/12/2022 333 R$ 68.516,14
      
Mensal contrato
antigo Valor Dia início

financeiro fim financeiro total
dias Valor total

R$ 5.820,55 R$ 194,02 1/1/2022 27/1/2022 27 R$ 5.238,50
TOTAL 2022     R$ 73.754,63

 

3. Assim, concluímos que o valor previsto no
orçamento 2022 ( R$64.570,00) possui um deficit projetado de
R$ 9.184,63 (R$ 73.754,63 - R$ 64.570,00)  em relação à
contratação almejada e a continuidade da atual (R$
73.754,63), de modo que há necessidade de avaliação superior
sobre eventual ajuste e/ou remanejamento de valores.
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Respeitosamente.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 24/11/2021, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 24/11/2021, às 16:36, 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
0978205 e o código CRC 5B2D8E98.

0004975-29.2021.6.02.8000 0978205v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
Ao GSAD.
 
Sr. Secretário,
 
Remeto o presente procedimento para ciência do

Despacho SGO 0978205.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 25/11/2021, às 16:42,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979136 e o código CRC 825B1815.

0004975-29.2021.6.02.8000 0979136v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.
À SLC, para elaborar a minuta do instrumento

contratual, na forma da instrução de que trata o Despacho
SEIC 0975823 e o Termo de Referência SEGEC 0975887.

Em paralelo, à COFIN, para considerar como fonte
compensatória do déficit assinalado no Despacho
SGO 0978205, a dotação programada para atender despesas
com manutenção de imóveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/11/2021, às 22:31, 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
0979381 e o código CRC 52B7FE46.

0004975-29.2021.6.02.8000 0979381v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À SGO
 
Prezados (as),
 
Remeto os autos para providência consignada no

Despacho GSAD 0979381, relativa a fonte compensatória do
déficit assinalado no Despacho SGO 0978205.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 26/11/2021, às 10:16,
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
0979604 e o código CRC 793517B3.

0004975-29.2021.6.02.8000 0979604v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Contrato nº XX/2021 
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000   
 

CONTRATO N° XX/2021 
Processo nº 0004975-59.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços de telefonia 
fixa local comutada, que entre si celebram a 
União, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS, e a empresa OI S/A. 

 
  Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Praça Visconde 
de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-
38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, 
portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 
087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e de outro, a empresa OI 
S/A, situada na Rua do Lavradio, nº 71, 2º andar – Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
20230-070, Telefone (61) 98531-5702, e-mail: luiz.matos@oi.net.br, inscrita no 
CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, daqui por diante denominada CONTRATADA, 
neste ato representada por 62) 3415-8150/3131-3113, inscrita no CNPJ/ME 
sob n° 76.535.764/0001-43, neste ato representada por Marcos Wellington 
Mariano Rocha, brasileiro, casado, Executivo de Negócios, RG nº 1.478.196 SSP/DF, 
CPF nº 610.078.621-49, marcos.rocha@oi.net.br e Vanessa Borges Raupp 
Fonseca, brasileira, casada, Gerente de Vendas, RG nº 1.074.038 
SSP/DF, CPF nº 524.092.441-49, e-mail: vanessa.raupp@oi.net.br, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA FIXA LOCAL COMUTADA, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos). 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
  Este contrato será regido conjuntamente pela Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei nº 9.472, de 16/07/1997 (Lei Geral de 
Telecomunicações), Decreto nº 2.534, de 02/04/1998 (Plano Geral de Outorgas – 
PGO), Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério 
das Comunicações (Tarifação de Chamada Franqueada), Resolução ANATEL nº 85, 
de 30/12/1998 (Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC) e Lei nº 
8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e Portaria nº 212, de 
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, Edição de 
19/06/2001 (aplicação do SICAF na Secretaria do TRE/AL). 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de 
Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da 
teoria geral dos contratos e as normas de Direito Privado, bem como a Resolução 
TRE/AL nº 14.132, de 19/07/2005, sobre normas de contratação, disponível no site 
www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Jurisprudência, Resoluções. 

Minuta de contrato (0979861)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 294

mailto:luiz.matos@oi.net.br
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DZ362M53UF71KV%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dmarcos.rocha%2540oi.net.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DKO46FEJ6BUBZW%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dvanessa.raupp%2540oi.net.br','Compose',800,600,'yes');
http://www.tre-al.gov.br/


 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Contrato nº XX/2021 
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000   
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço telefônico 
fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais 
analógicos para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios 
Eleitorais da Capital e do Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas 
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, de acordo com 
os quantitativos e as especificações do Termo de Referência Simplificado anexo a 
este Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
  
 O valor total estimado deste contrato, considerando seu período de 
vigência, é de R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil, setenta e um reais e cinquenta 
centavos), conforme as planilhas abaixo: 
 
Planilha 01 - Assinatura 

DESCRIÇÃO (COBRADO 
MENSALMENTE) 

QTD PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
CONTRATADO 
MENSAL (R$) 

VALOR 
CONTRATADO 
ANUAL (R$) 

Assinatura básica terminal não 
residencial - analógico 

51 102,53 5.229,03 62.748,36 

TOTAL PLANILHA 01 5.229,03 62.748,36 

 
Planilha 02 – Tráfego Analógico 

CUSTO VARIÁVEL – 
CONSUMO DO STFC 

LOCAL 

CONSUMO 
ESTIMADO 

 
MINUTOS 

EXCEDENTES 
(MENSAL) 

PREÇO 
UNITÁRIO 
MINUTO 

(R$) 

VALOR 
CONTRATADO 

MENSAL 
(R$) 

VALOR 
CONTRATADO 

ANUAL 
(R$) 

Serviço telefônico fixo 
comutado local fixo-

fixo (chamadas locais) 

9.000 90 0,10 9,00 108,00 

– Serviço Telefônico 
fixo comutado local 

fixo-móvel (VC1) 

900 00 0,85 765,00 9.180,00 

TOTAL PLANILHA 02 774,00 9.288,00 

 
Planilha 03 – Serviços de bloqueio (estimado) 

SERVIÇOS DE 
BLOQUEIO MENSAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
CONTRATADO 
MENSAL (R$) 

VALOR 
CONTRATADO 
ANUAL (R$) 

Bloqueio de ligações 
locais para celular 

5 6,02 30,10 361,20 

Bloqueio de chamadas a 
cobrar 

5 15,57 77,85 934,20 

TOTAL PLANILHA 03 107,95 1.295,40 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Contrato nº XX/2021 
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000   
 

 
Planilha 04 - Serviços de transferência de terminal 

SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL - 
ESTIMADO ANUAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
ANUAL 

(R$) 

Transferência 6 64,67 388,02 

TOTAL PLANILHA 04 388,02 

 
 
Planilha 05 - Serviços de instalação de linha eventual 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA 
EVENTUAL - ESTIMADO ANUAL 

QUANTIDADE 
ESTIMADA 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
ANUAL 

(R$) 

Instalação 6 58,62 351,72 

TOTAL PLANILHA 05 351,72 

 
 
Planilha 06 – Resumo do valor estimado para contratação 

DESCRIÇÃO 
VALOR MENSAL 
ESTIMADO (R$) 

VALOR ANUAL 
ESTIMADO (R$) 

PLANILHA 01 5.229,03 62.748,36 

PLANILHA 02 774,00 9.288,00 

PLANILHA 03 107,95 1.295,40 

PLANILHA 04 - 388,02 

PLANILHA 05 - 351,72 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (R$) 74.071,50 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá apresentar mensalmente, para 
pagamento as contas telefônicas das linhas telefônicas das linhas disponibilizadas 
através da conexão.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na fatura 
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (fixo-fixo e fixo 
móvel). 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será creditado em conta corrente da 
contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a 
partir da apresentação da fatura/nota fiscal, devidamente atestada a cargo da 
fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências 
contratuais e não haja fato impeditivo imputável à contratada. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores 
atinentes às penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em 
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento 
de preços. 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento, fará 
as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Deverá ser fornecido ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar o detalhamento através da 
internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços. 
 
PARÁGRAFO NONO - 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% 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE 

Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados conforme 
determinado por ato legal do poder concedente. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

 As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de 
2021 - PTRES nº 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), 
Elemento de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
    
 Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei nº 9.472/1997, 
no contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições 
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados: 
 
1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de Referência 
anexo; 
 
2) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal, 
ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as 
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL; 
 
3) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua 
ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a 
que estiver sujeita; 

4) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de 
força maior; 

5) Fornecer os serviços contratados considerando o prazo máximo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a 
ser emitida pela Unidade Técnica responsável, dentro do qual a CONTRATADA 
deve realizar todas as configurações necessárias, tanto em sua rede, quanto nas 
redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa de 
numeração, portabilidade, gerenciamento online e o serviço de interceptação de 
chamadas, entre outros; 

6) Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no 
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência (Anexo I); 

7) Arcar com os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais 
acessórios e materiais necessários, bem como com os custos relativos a 
eventuais despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de 
acesso à rede da Operadora; 

8) Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o 
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) 
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou 
a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call 
Center; 

9) Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante 
à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência. 
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9.a) O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após 
a assinatura do contrato; 
9.b) No momento do afastamento do preposto definitivamente ou 
btemporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato 
por escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do 
próximo dia útil. 

10) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor 
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação; 

11) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de 
modo a obter uma operação correta e eficaz; 

12) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação 
dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

13) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas; 

14) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação; 

15) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou 
atualidade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados 
necessários; 

16) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal, 
detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo 
eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob 
demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 
ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas 
(número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e 
valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme 
preços contratados; 

17) Providenciar para que a versão em papel das faturas apresentem o 
detalhamento das chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, 
o início do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em 
uma nova página; 

18) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem 
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta 
contratação, tais como manutenção, configuração, entre outros; 

19) Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, 
para adoção das medidas cabíveis; 

20) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
deste contrato. 
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21) Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas 
por problemas de funcionamento do serviço; 

21.a) Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua 
origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as 
informações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o 
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta; 

22) Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja 
em absoluto cumprimento ao contrato em questão; 

23) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do 
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais 
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações; 

23.a) A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na 
prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, 
na forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas. 

24) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma 
do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
atualizado do contrato; 

25) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação; 

26) Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de 
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE; 

27) Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer 
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado; 

28) Manter serviço antifraude, em horário comercial com detecção de clonagem 
e tomar as devidas providências, imediatamente após ter ciência de ocorrência e 
sanar as falhas de modo que os usuários possam retomar à utilização do serviço 
no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a contratada da responsabilidade 
por quaisquer ligações que sejam realizadas por aparelhos clonados ou em 
quaisquer outras modalidades de fraude; 

29)Prestar os serviços relacionados a seguir, sem ônus adicionais para o órgão 
contratante: 

a. Habilitação; 
b. Troca de número; 
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha 
fixa; 
d. Cancelamento da linha; 
e. Reativação de número de linha; 
f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao 
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou 
administradores do contrato. 
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30) Não exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais aos contratados 
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços 
mencionados; 
 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, 
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas; 
 
c) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato; 
 
d) A subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente 
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; e 
 
e) A contratada responde diretamente, em seu nome, por danos ou prejuízos 
decorrentes da ação de subcontratados, quando necessários à prestação dos 
serviços contratados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
 A Contratante se obriga a: 
 
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Contrato e o Termo de 
Referência (Anexo I); 
 
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços, 
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço; 
 
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de 
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos; 
 
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução 
dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos 
referidos empregados pela CONTRATANTE; 
 
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação 
que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA; 
 
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de 
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e 
realizar a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do 
Contrato. 
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
 

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura 
deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos da lei de regência. 
   
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução contratual, 
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 Contrato e das demais cominações legais. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO -   Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará 
sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 
10.520/2002, no que couber, 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 
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 multa de mora e convencional, variável de acordo com a 
gravidade dos casos a seguir: 
 

a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 
0,1% (um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo 
atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, 
podendo esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou 
ainda, quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente; 
 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, 
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;  
 
c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do 
mesmo. 
 

PARÁGRAFO QUARTO - Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
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com a Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Publicação. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
TRE/AL ou cobrado judicialmente. 

 
PARÁGRAFO SEXTO - Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá 
efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a 
autoridade competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – 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 NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do 
art. 109 da Lei nº 8.666/1993. 

 
PARÁGRAFO DEZ - Se o licitante contratado 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 8.666/1993, acrescida 
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
PARÁGRAFO ONZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao contratado. 
 
PARÁGRAFO DOZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO TREZE -  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 QUATORZE - 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. 
 

Minuta de contrato (0979861)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 303



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO  

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 
Contrato nº XX/2021 
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000   
 

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos 
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a 
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 
8.666/93 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de aplicação das sanções, com 
exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
CLÁUSULA DEZ – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS 

 
       Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e 

equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material 
consumidos, bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às 
premissas da responsabilidade ambiental desejáveis. 
 
CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO 
 
  O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos 
estabelecidos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, compatíveis com a natureza do 
objeto contratado. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da 
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito, 
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das 
penalidades aplicáveis. 
 
CLÁUSULA DOZE- DAS ALTERAÇÕES 
 
 O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das 
hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, observado o limite 
estipulado no §1º do referido artigo. 
 
CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO DESPACHO DE AUTORIDADE 
COMPETENTE, À PROPOSTA COMERCIAL E AO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, à decisão de 
inexigibilidade do Desembargador Presidente, evento sei nº XXXX, e à proposta 
comercial da contratada (evento SEI nº 0976205) dos autos relativos ao 
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.60.2.8000 e ao termo de 
referência em anexo. 
 
CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato de inexigibilidade foi devidamente publicado no Diário Oficial 
da União do dia XX/XX/2021, Seção 3, pág. XXX. 
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CLÁUSULA QUINZE – DO FORO 
 
 Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
  

 Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre 
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber. 

 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/AL, XX de XXXX de 2021. 
 

Pelo TRE/AL: 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente 

 
Pela Contratada: 
 
 

Marcos Wellington Mariano Rocha 

 

 

Vanessa Borges Raupp Fonseca 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - DAS DEFINIÇÕES 

 
Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais 
quais: 

 
1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no Plano Geral de 
Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de 
voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos 
determinados, utilizando processos de telefonia; 

 
1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as 
chamadas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de Alagoas 
e destinadas a esta 
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is); 

 
1.2 REGIÃO – divisão geográfica estabelecida no Plano Geral de Outorgas – PGO, 
aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998; 

 
1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de 
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios; 

 
1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal 
estimado, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e 
das localidades de destino de maior ocorrência; 

  

1.5 PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação do 
serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de 
serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços 
associados, seus valores e as regras e critérios de aplicação; 

 
1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta 
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obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC 
registrado na ANATEL; 

 
1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional ao plano 
básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela prestadora, 
visando a melhor adequação da prestação do serviço para atendimento do 
mercado; 

 
1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado 
independentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço; 

 
1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador; 

  

1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos; 

 
1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento 
licitatório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o 
objeto. 

  

2 – DO OBJETO 

2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), 
na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas 
áreas de presença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos 
nos endereços a seguir. 

2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL, nos 
Cartórios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de 
Armazenamento das Urnas Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de 
Almoxarifado, entre outras unidades deste Tribunal: 

UNIDADES DO TRE 
ALAGOAS 

                                                            
     ENDEREÇO 

   QUANTIDADE 
DE LINHA 
TELEFÔNICA 

1ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 

01 

2ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - 
AL 

01 

3ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - 
AL 

01 

5ª ZONA ELEITORAL 
RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP: 57700-000- VIÇOSA - AL 

01 
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6ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, 
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - 
ATALAIA - AL 

01 

7ª ZONA ELEITORAL 

RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COM. TERCIO 
VANDERLEY, COMENDADOR TERCIO 
WANDERLEY, CEP: 57230-000 - 
CORURIPE - AL 

01 

8ª ZONA ELEITORAL 
PRAÇA MARECHAL FLORIANO 
PEIXOTO, 337, CENTRO, CEP: 57150-
000 - PILAR - AL 

01 

9ª ZONA ELEITORAL 
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - 
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - 
AL 

01 

10ª ZONA ELEITORAL 
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP: 57600-010 - PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS - AL 

01 

11ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, 
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE 
AÇÚCAR - AL 

01 

12ª ZONA ELEITORAL 
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, 
CENTRO, CEP: 57930-000 - PASSO DE 
CAMARAGIBE - AL 

01 

13ª ZONA ELEITORAL 
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP: 
57200-000 - PENEDO - AL 

01 

14ª ZONA ELEITORAL 
RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP: 57900-000 - PORTO CALVO - AL 

01 

15ª ZONA ELEITORAL 

AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO 
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO 
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO - 
AL 

01 

16ª ZONA ELEITORAL 
PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ 
DA LAJE - AL 

01 

17ª ZONA ELEITORAL 
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, 
CENTRO, CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS 
DO QUITUNDE - AL 

01 

18ª ZONA ELEITORAL 
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS - AL 

01 

19ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, 
BR 316, MONUMENTO, CEP: 57500-
000 - SANTANA DO IPANEMA 

01 
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20ª ZONA ELEITORAL 
ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, 
CENTRO, CEP: 57370-000 - TRAIPU - 
AL 

01 

21ª ZONA ELEITORAL 
RUA MARECHAL DEODORO DA 
FONSECA, S/N, CENTRO, CEP: 57800-
000 - UNIÃO DOS PALMARES - AL 

01 

22ª ZONA ELEITORAL 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-
630 - ARAPIRACA - AL 

01 

26ª ZONA ELEITORAL 
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP: 57160-000 - 
MARECHAL DEODORO - AL 

01 

27ª ZONA ELEITORAL 
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA 
GRANDE - AL 

01 

28ª ZONA ELEITORAL 
RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP: 57750-000 - QUEBRANGULO - 
AL 

01 

29ª ZONA ELEITORAL 
RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, 
CENTRO, CEP: 57420-000 - BATALHA 
- AL 

01 

31ª ZONA ELEITORAL 

RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR 
ISIDORO - AL 

01 

33ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - 
AL 

01     

34ª ZONA ELEITORAL 
RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, 
CENTRO, CEP: 57265-000 - 
TEOTÔNIO VILELA - AL 

01 

37ª ZONA ELEITORAL 

AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR 
ANDRADE, 621, CENTRO, CEP: 
57290-000 - PORTO REAL DO 
COLÉGIO - AL 

01 

39ª ZONA ELEITORAL 
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, 
CENTRO, CEP: 57490-000 - ÁGUA 
BRANCA - AL 

01 

40ª ZONA ELEITORAL 
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS 
FEITOSA, 424 A/B, CENTRO, CEP: 
57480-000 - DELMIRO GOUVEIA - AL 

01 

44ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA PROGRESSO, 360, 
PROGRESSO, CEP: 57360-000 - 
GIRAU DO PONCIANO - AL 

01 
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45ª ZONA ELEITORAL 
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI 
- AL 

01 

46ª ZONA ELEITORAL 
RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 
CEP: 57570-000 - CACIMBINHAS - AL 

01 

47ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 
495, CENTRO, CEP: 57250-000 - 
CAMPO ALEGRE - AL 

01 

48ª ZONA ELEITORAL 
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, 
CENTRO, CEP: 57680-000 - BOCA DA 
MATA - AL 

01 

49ª ZONA ELEITORAL 

RUA VEREADORA MARIA JOSÉ 
PEREIRA PACHECO, 01, CENTRO, 
CEP: 57275-000 - SÃO SEBASTIÃO - 
AL 

01 

50ª ZONA ELEITORAL 
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP: 57520-000 - 
MARAVILHA - AL 

01 

51ª ZONA ELEITORAL 
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ 
DA TAPERA - AL 

01 

53ª ZONA ELEITORAL 
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE 
BARROS, 02, CENTRO, CEP: 57980-
000 - JOAQUIM GOMES - AL 

01 

54ª ZONA ELEITORAL 
AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - 
AL 

01 

55ª ZONA ELEITORAL 
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-
630 - ARAPIRACA - AL 

01 

OUVIDORIA ELEITORAL 
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, 
FAROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - 
AL (EDIFÍCIO-SEDE) 

01 

SEÇÃO DE BIBLIOTECA E 
EDITORAÇÃO/ARQUIVO 
CENTRAL 

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 
406, FAROL, CEP: 57051-060 - 
MACEIÓ - AL 

01 

CENTRAL TELEFÔNICA - 
EDIFÍCIO-SEDE - TRE 
ALAGOAS 

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, 
FAROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - 
AL (EDIFÍCIO-SEDE) 

01 

CENTRAL TELEFÔNICA 
(FÓRUM ELEITORAL DE 
MACEIÓ) 

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, 
FAROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 

01 

PORTARIA ANTIGA SEDE PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N, 01 
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TRE ALAGOAS CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-
AL 

SEÇÃO DE ALXOMARIFADO 
AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D, 
SERRARIA, CEP: 57046-000 - 
MACEIÓ-AL 

01 

COLÔNIA LEOPOLDINA 
(TERMO DA 16ª ZE) 

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP: 57975-000 - 
COLÔNIA LEOPOLDINA-AL 

01 

MARAGOGI (TERMO DA 14ª 
ZE) 

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, 
CEP: 57955-000 - MARAGOGI-AL 

01 

PIRANHAS (TERMO DA 40ª 
ZE) 

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP: 57460-000 - PIRANHAS-AL 

01 

  

2.2 ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL 

2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X. 

  

3 - JUSTIFICATIVA 

3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa no 
interior do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua vigência 
expirada em janeiro de 2022. Salienta-se por oportuno que o contrato 02/2016 já 
foi prorrogado com fulcro no § 4º, do art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e não 
permite novas prorrogações. 

3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos 
serviços do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a necessidade 
de comunicação, tanto interna quanto externa, é imprescindível a realização de 
novo procedimento licitatório. 

3.3 A prestação dos serviços é de natureza continuada. No entanto, a operadora 
de telefonia vem passando por uma reestruturação, desativando a rede par 
metálica (cobre) e focando em fibra.  

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL 

A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as 
seguintes facilidades: 

4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as 
unidades do Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo Comutado 
(STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), nas áreas de presença da 
Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas; 

4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e 
quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período de 
vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções programadas; 
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4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para 
acompanhar a prestação dos serviços objeto desta licitação; 

  

5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO 

5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em minutos 
(Anexo I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação das 
propostas e na indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e 
aferição da proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas. 

5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso 
futuro para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço 
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da 
ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de 
entrega para execução dos serviços; 

6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente solicitados 
por meio da ordem de serviço. 
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu 
critério, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no 
mínimo 70% (setenta por cento) do total global contratado. 
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura. O 
consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de Ordem 
de Serviço. 
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade jurídico 
administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a Contratante emitirá 
ordem de serviço específica para transferência de endereço a qual deverá ser 
atendida observados os mesmos prazos para instalação previstos neste Termo 
de Referência. 
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a Contratada 
fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação constante em sua 
proposta e no instrumento contratual. 
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais 
mudanças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade, para 
que esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam 
necessárias. Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos 
endereços, a Contratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à 
Contratante. 

  

7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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Instalação Até 30 dias 

Ativação dos Serviços Até 30 dias 

Desativação da Linha Até 24 horas 

Desativação de Serviços Até 24 horas 

Bloqueio de Linha Até 06 horas 

Desbloqueio de Linha Até 06 horas 

  

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser sanadas 
em até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as situações em que 
comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as falhas por motivos de 
força maior, caso fortuito e outras situações devidamente justificadas e previstas 
em norma jurídica. 

  

8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO  

8.1 Os serviços serão contratados com base no art. 25, caput, da Lei nº 
8.666/93. 

  

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência. 
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito 
federal, ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de 
todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL. 
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
sua ou de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou 
legais a que estiver sujeita. 
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, 
salvaguardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de 
força maior. 
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o prazo 
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem 
de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável, dentro 
do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações necessárias, tanto 
em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a 
publicação da faixa de numeração, portabilidade, gerenciamento online e o 
serviço de interceptação de chamadas, entre outros. 
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no 
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência); 
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais acessórios 
e materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e nem mesmo 
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eventuais despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de 
acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da Contratada. 
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o 
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) 
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou 
a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria 
especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call 
Center. 
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com 
poderes de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante 
à eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de 
Referência. 

9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após a 
assinatura do contrato. 
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou 
temporariamente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por 
escrito o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo 
dia útil. 

9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor 
designado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação. 
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de 
modo a obter uma operação correta e eficaz. 
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação 
dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE. 
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e 
irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as 
reclamações formuladas. 
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos 
noticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação. 

9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou 
atualidade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados 
necessários. 
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota 
Fiscal, detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em 
arquivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, 
sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN 
(versão 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das 
chamadas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, 
outros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, 
conforme preços contratados no processo licitatório. 
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das 
chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do 
detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova 
página. 
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem 
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indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta 
contratação, tais como manutenção, configuração, entre outros. 
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer 
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado, 
para adoção das medidas cabíveis. 
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais 
resultantes da adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência. 

9.21 Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto 
contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas 
por problemas de funcionamento do serviço. 
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua 
origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as 
informações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o 
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta. 
9.22 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja 
em absoluto cumprimento ao contrato em questão. 
9.23 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do 
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais 
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações. 
9.23.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na 
prestação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na 
forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas. 
9.24 Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma 
do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
atualizado do contrato. 
9.25 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em 
serviço, bem como zelar pela integridade da comunicação. 
9.26 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de 
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE. 
9.27 Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer 
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado. 
9.28 A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com 
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter 
ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam 
retomar à utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a 
contratada da responsabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas por 
aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude. 

9.29 Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus 
adicionais para o órgão contratante: 
a. Habilitação; 
b. Troca de número; 
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha 
fixa; 
d. Cancelamento da linha; 
e. Reativação de número de linha; 
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f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao 
detalhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou 
administradores do contrato. 

9.30 A contratada não será responsável: 
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior; 
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste 
Termo de Referência e/ou no Contrato firmado; 
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada. 
9.31 É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais 
aos contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

  

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a: 
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de 
Referência; 
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços, 
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço; 
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de 
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos; 
d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às 
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução 
dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos 
referidos empregados pela CONTRATANTE; 
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta 
contratação que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela 
CONTRATADA; 
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de 
servidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e 
realizar a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do 
Contrato. 

  

11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

11.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos 
Chefes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum 
Eleitoral, por Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e 
Expedição (SPAE), da Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à Secretaria 
de Administração, na condição de representante do Tribunal Regional Eleitoral, 
ficando a Gestão da Contratação atribuída s servidor(a) lotado na Seção de 
Gestão de Contratos - SEGEC. 

11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de 
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de 
Administração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 
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12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço 
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução TRE/AL 
nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos. 

  

13 - DO REAJUSTE 

13.1 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio 
de documento oficial expedido pela CONTRATADA. 
  

14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo 
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, 
nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a contar da data de sua 
assinatura. 

  

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 
exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução contratual, 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 Termo de Referência e das demais 
cominações legais. 

15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções 
administrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que 
couber, 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. 

15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos 
pagamentos a serem efetuados. 

15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, 
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1% 
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso 
injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo 
esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando 
for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente; 
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b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não 
sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato; 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor 
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do 
mesmo. 

15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Publicação.  

15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será 
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado 
judicialmente;  

15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a retenção 
do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento 
administrativo. 

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

15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade 
competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em 
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados. 

15.8 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. 

15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (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 8.666/1993, 
acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

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

15.12 O período de atraso será contado em dias corridos. 

15.13 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. 
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15.14 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. 

15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis n os 8.666/1993 e 
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

  

16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS 

16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos, 
de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, 
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da 
responsabilidade ambiental desejáveis. 
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DESPACHO

Maceió, 26 de novembro de 2021.
À AJ-DG, para análise da minuta de contrato.
Saliento, ainda, que houve necessidade de alterar a

fundamentação legal constante do Termo de Referência, para
fazer constar o art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, conforme
sugestão da SEIC (Despacho 0975823), bem como de excluir o
subitem 3.3 do referido termo.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 26/11/2021, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0979862 e o código CRC EE13AA94.

0004975-29.2021.6.02.8000 0979862v1
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PROCESSO : 0004975-29.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.

 

Parecer nº 1432 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos

eletrônicos para análise da minuta (0979861), a qual pretende
proceder contratação da empresa OI S/A, inscrita no CNPJ sob
o n° 76.535.764/0001-43, para o fornecimento de serviço
telefônico fixo comutado (STFC), por um período de 12 (doze)
meses, conforme termo de referência (0975887- atualizado),
aprovado previamente (0946265) pela Sra. Secretária de
Administração Substituta em 0951046, pelo valor de R$
74.071,50 (setenta e quatro mil setenta e um reais e cinquenta
centavos), confome proposta da empresa 0976205.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Informação 3536 (0915341) inaugurou o

procedimento em face do fim do Contrato nº 02/2016, cujo
objeto consiste na prestação de Serviços de Telefonia Fixa
Local (Linhas Analógicas), firmado entre este Tribunal, sem
possibilidade de prorrogação, em janeiro de 2022.

 
Consta dos autos Documento de Oficialização da

Demanda com justificativa para a contratação (0916018).
 
Estudos técnicos preliminares (0936947) e

Gerenciamento de Riscos (0938298) elaborados pela SEGEC.
 
O Termo de Referência foi aprovado pela GSAD no

Despacho 0951046, no qual informa que a despesa consta do
Plano Anual das Contratações Administrativas de 2021, no
item 80 (doc. 0892489).

 
A adaptação do Termo de Referência, resultando na

sua versão atualizada (0975887), deu-se por conta de
indisponibilidade de serviço adequado às exigências
anteriores.

 
Segundo o Despecho SEIC (0975823):
 

"Diante da dificuldade de se obter
propostas de preço, verificada nesta e em
contratações pretéritas, remetemos os
autos à unidade demandante, Despacho
SEIC - 0956141, para manifestação acerca
das considerações feitas pela empresa
Claro-Embratel (0955616) ao informar a
impossibilidade de atendimento do objeto
demandando, onde se buscava apresentar
nova solução de contratação."
(...)
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"No entanto, em tratativas feitas com o
Senhor Chefe da SEGEC, a empresa OI -
Telemar Norte Leste S/A (0971600)
registra ter recebido autorização interna
para uma contratação de 12 (doze) meses,
nos moldes delineados por este Regional,
resultando na apresentação de proposta
de preço (0976205), no montante de R$
74.071,50 (setenta e quatro mil setenta e
um reais e cinquenta centavos), tendo por
base o novo Termo de
Referência atualizado pela SEGEC."
(...)
 

Com o fim de aferir a compatibilidade de preços,
consta documentos referentes a contratações anteriores com
objeto similar (0975742, 0975816, 0975821 e 0974157), além
da pesquisa por meio da ferramente Banco de Preços
(0974147).

 
A SEIC juntou aos autos a nova proposta da

empresa (0976205), assim como os documentos de
regularidade TCU 0976081, CADIN 0976095, SICAF 0976081,
FGTS 0976085 e Declaração Negativa de Nepostismo
0976167.

 
Por fim, sugere a unidade, a contratação direta, por

inexigibilidade de licitação, nos termos do Art. 25, Caput, da
Lei nº 8.666/93, com a empresa OI S/A, em recuperação
judicial,  inscrita no CNPJ nº 76.535.764/0001-43, no
montante de R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil setenta e um
reais e cinquenta centavos).

 
3. DA TABELA DE VERIFICAÇÃO
 
Com esses dados iniciais, segue check-list para

verificar o atendimento das condições exigidas em tais
contratações, por força da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº
226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

ANEXO IX - Contratação direta por inexigibilidade
de licitação deverá ser verificada pela Assessoria Jurídica da
Direção-Geral, de acordo com o regulamento;

 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1

Existe
pedido formal da
parte
interessada,
devidamente
justificado?

X  
0915341
0916018

2

A
justificativa
apresentada é
pertinente
(detecção da
necessidade e
especificação do
objeto,
observando a
eficiência,
eficácia,
efetividade das
ações do órgão)?

X   
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3

A
inexigibilidade
de licitação teve
sua origem na
inviabilidade de
competição (art.
25, caput, da Lei
nº 8.666/93)?

X   

4

4.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
aquisição de
materiais,
equipamentos,
ou gêneros que
só possam ser
fornecidos por
produtor,
empresa ou
representante
comercial
exclusivo,
vedada a
preferência de
marca? (art. 25,
I da Lei nº
8.666/93)

X   

4.2
Nesse caso,
consta a
comprovação de
exclusividade
mediante
atestado
fornecido pelo
órgão de
registro do
comércio do
local em que se
realizaria a
licitação, a obra
ou o serviço,
pelo Sindicato,
Federação ou
Confederação
Patronal, ou
entidades
equivalentes?

 X  

4.3 O
referido
documento foi
apresentado em
original ou por
cópia
autenticada?

   

4.4 A
administração
averiguou a
veracidade do
atestado de
exclusividade
apresentado nos
termos do art.
25, I, da Lei nº
8.666/93, a
exemplo de
consulta ao
fabricante?

Ref.
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Orientação
Normativa AGU
n° 16, de 1° de
abril de 2009

5

5.1 A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
algum dos
serviços
técnicos
enumerados a
seguir (art. 25, II
da Lei nº
8.666/93):

 X  

5.1.1
estudos
técnicos,
planejamentos e
projetos básicos
ou executivos;

 X  

5.1.2
pareceres,
perícias e
avaliações em
geral;

 X  

5.1.3
assessorias ou
consultorias
técnicas e
auditorias
financeiras ou
tributárias;

 X  

5.1.4
fiscalização,
supervisão ou
gerenciamento
de obras ou
serviços;

 X  

5.1.5
patrocínio ou
defesa de causas
judiciais ou
administrativas;

 X  

5.1.6
treinamento e
aperfeiçoamento
de pessoal.

 X  

6

A
inviabilidade de
competição teve
sua origem na
contratação de
profissional de
qualquer setor
artistico,
diretamente ou
através de
empresário
exclusivo, desde
que consagrado
pela crítica
especializada ou
pela opinião
pública? (art. 25,
III da Lei nº

 X  
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8.666/93)

7

Foram
indicadas as
razões de
escolha do
adquirente do
bem, do
executante da
obra, do
prestador do
serviço ou do
fornecedor do
bem?

Ref.
parágrafo único,
II, art. 26, Lei
8.666/93

X  0975823

8

Houve a
devida reserva de crédito
orçamentário ou a
confirmação de que há
recurso disponível pela
unidade competente?

 X
Pendente

remanejamento
conforme SGO
(0978205)

9

A proposta de
preços demonstra-se
compativel com os
preços praticados no
mercado, considerando,
sobretudo, os subsídios
de fornecimentos ou
prestação de serviços
para outros órgãos
(notas fiscais, faturas,
notas de empenho)
constantes do respectivo
processo administrativo?

X  0975823

10
A proposta de

preço encontra-se dentro
do prazo de validade?

X  0976205

11

Consta o
domicílio bancário,
indicado pelo credor, na
proposta ou em
documento separado?

X  0976205

12

Consta nos
autos declaração
necessária à
comprovação da
observância ao que
prescreve o inciso V, do
Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação
dada pela Res. CNJ nº
229/2016?

“Art. 2º
Constituem práticas de
nepotismo, dentre
outras:

(…)
V – a

contratação, em casos
excepcionais de dispensa
ou inexigibilidade de
licitação, de pessoa
jurídica da qual sejam
sócios cônjuge,
companheiro ou parente

X  0976167
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em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive,
dos respectivos membros
ou juízes vinculados, ou
servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento;
(Redação dada pela
Resolução nº 229, de
22.06.16)”.

13
O valor da

contratação exige a
publicação na imprensa
oficial?

X   

14 Regularidade
fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa
apresentou prova de
cadastro no SICAF com
os seus dados relativos à
regularidade fiscal
válidos?

X  0976081

 1 FGTS X  0976085

 2. INSS X  0976081

 3. Receita
Federal X  0976081

 
4. Tributos

Estaduais e Municipais
(quando exigido)

X  0976081

16
Constam nos

autos Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas?

X  0976081

17 Consta
consulta ao CADIN? X  0976095

18

Na consulta ao
SICAF verifica-se
registro de sanção à
empresa contratada,
cujos efeitos a torne
proibida de celebrar
contrato administrativo e
alcancem a
Administração
contratante?

 X  

19

Consta nos
autos a consulta acerca
da existência de registros
impeditivos da
contratação no Cadastro
Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas
da Controladoria Geral
da União, disponível no
Portal da Transparência?

X  0976081

 
 
 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
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Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso ii do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso ii do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção no
preâmbulo da minuta contratual (0979861). 

 
Com esses elementos, passa-se a analisar a

contratação pretendida.
 
Pretende-se a contratação direta pelo

reconhecimento da situação de inexigibilidade de licitação,
com fundamento no caput, do art. 25, da Lei no 8.666, de 21
de junho de 1993, verbis:
 

"Art. 25.  É inexigível a licitação quando
houver inviabilidade de competição, em
especial:

  
Gize-se que o entendimento do Tribunal de Contas

da União (AC 1.492/2009 - Plenário; AC 3.867/2009 - Primeira
Câmara; AC 332/2009 - Primeira Câmara) é pela viabilidade
jurídica de contratação direta de empresa para fornecimento
de periódicos.  
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No presente caso, parece possível o mesmo

entendimento, posto ter o produto ofertado características
próprias, únicas, vale dizer, que o diferencia de outras
eventuais opções do mercado, sendo que a Administração
decidiu pela sua aquisição face as ponderações presentes no
Despacho SEIC 0975823

 

Dessa forma, tendo em vistas as ponderações
apontadas nos autos, assim como a verificação de que a
empresa OI - Telemar Norte Leste S/A é a única com
possibilidade de prestação de serviço de assinatura de linhas
analógicas para as unidades da justiça eleitoral de Alagoas,
como definido no termo de referência atualizado (0975887),
entende-se demostrada a inexigibilidade por inviabilidade de
competição. (0975823)

 
Impende ainda atentar para o que  dispõe  o art. 26

da Lei no 8.666, de 1993:
 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e
4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art.
24, as situações de inexigibilidade referidas no
art. 25, necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do parágrafo
único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à
autoridade superior, para ratificação e
publicação na imprensa oficial, no prazo de 5
(cinco) dias, como condição para a eficácia dos
atos. (Redação dada pela Lei nº 11.107, de
2005)
 
Parágrafo único.  O processo de dispensa, de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste
artigo, será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou
calamitosa que justifique a dispensa, quando for o
caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

IV - documento de aprovação dos projetos de
pesquisa aos quais os bens serão alocados."

   
No que concerne à razão da escolha do produto,

consta, no Termo de Referência (0975887), conjuntamente ao
Documento de Oficialização de Demanda (0916018) e ao
despacho SEIC (0975823), a justificativa de ser esse serviço
imprescindível para a comunicação e o funcionamento das
atividades do Tribunal.

 
Considerando a exclusividade do fornecedor,

parece estar-se diante de licitação inexigível, nos termos do
art. 25, caput, da Lei no 8.666, de 1993, o qual disciplina a
inexigibilidade de licitação nos casos de contratação com
inviabilidade de competição.

 
Relativamente à justificativa de preço, tem-se a

informação da Seção de Instrução de Contratações, no
multicitado evento 0975823, considerando que em hipóteses
que tais, quando se vislumbra inviabilidade de competição, a
justificativa de preços, na lição de Marçal Justen Filho, deve,
ainda, confirmar que o montante que se pretende pagar pelos
serviços do futuro contratado está "em condições econômicas
similares com as adotadas pelo particular para o restante de
sua atividade profissional", elidindo, pois, a possibilidade de
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cometimento do ilícito previsto no art. 25, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993, condição que também foi cumprida, como já
dito acima (check-list). Para tal, foi anexado aos autos
comprovantes de contratações anteriores realizadas pela
empresa para outras instituições em 0975821, 0975742,
0975816 e 0974157, além da pesquisa pela ferramenta Banco
de Preços, conforme relatório em 0974147.

 

5.CONCLUSÃO
 
Dessa forma,  em face da situação de

inexigibilidade verificada e da regularidade fiscal e trabalhista
da empresa, e nos termos do inciso X, do Art. 4º, da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017 (Normas de contratação),
desde que efetivados os ajustes orçamentários capazes de
comportar a avença, esta Assessoria Jurídica opina
favoravelmente à contratação pretendida, por inexigibilidade
de licitação (Lei nº 8.666/1993, art. 25, caput), com a empresa
OI S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 76.535.764/0001-43, para o
fornecimento de serviço telefônico fixo comutado (STFC), por
um período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência
(0975887- atualizado), R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil
setenta e um reais e cinquenta centavos), confome proposta
da empresa 0976205.

 
À consideração superior.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/12/2021, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/12/2021, às 19:48, 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
0980748 e o código CRC 09B77E17.

0004975-29.2021.6.02.8000 0980748v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 02 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a manifestação da Assessoria

Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do Parecer 1432
(0980748), aprovando a minuta de contrato (0979861), em
face de sua regularidade jurídica e opinando pela
possibilidade da contratação diante da inexigibilidade
verificada, RECONHEÇO, com fulcro no art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/1993, a inexigibilidade de licitação
no presente procedimento para a contratação da
Empresa TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ Nº
33.000.118/0001-79, a prestação de serviço telefônico fixo
comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel
(VC1), terminais analógicos para a sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios Eleitorais da Capital e
do Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o
Almoxarifado, (0975887- atualizado), aprovado previamente
(0946265) pela Sra. Secretária de Administração Substituta
em 0951046, pelo valor de R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil
setenta e um reais e cinquenta centavos), confome proposta
da empresa 0976205.

Posto isso, submeto o presente procedimento à
superior consideração de Vossa Excelência para deliberação,
em atendimento ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/12/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982100 e o código CRC A8B59930.
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PROCESSO : 0004975-29.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO  Autorização. Contratação Direta. Empresa. Telefonia.  Art. 25, caput, Lei 8.666/1993

 

Decisão nº 2873 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica
da Diretoria-Geral, por meio do Parecer nº 1432 (0980748), além de
toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a possibilidade
da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos do art. 26 da
Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de inexigibilidade de licitação,
nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (0982100)
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993,
a contratação direta da Empresa OI S/A - CNPJ Nº
76.535.764/0001-43, com vistas à prestação de serviço telefônico
fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel
(VC1), terminais analógicos para a sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios Eleitorais da Capital e do
Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas Eletrônicas,
para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, conforme
Termo de Referência (0975887), aprovado previamente pela Sra.
Secretária de Administração Substituta (0951046), pelo valor de
R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil setenta e um reais e
cinquenta centavos), de acordo com a proposta da empresa
(0976205).

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/12/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0982555 e o código CRC 3F909408.

0004975-29.2021.6.02.8000 0982555v2
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DESPACHO

Maceió, 03 de dezembro de 2021.
À SLC e à SEIC, para publicidade.
A SLC deverá ainda providenciar a coleta das

assinaturas no termo dp contrato, devendo então evoluir o
feito à COFIN, para emissão da competente nota de empenho,
na forma prevista na Cláusula Oitava (doc. 0983230).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/12/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0983566 e o código CRC 4BD230F4.

0004975-29.2021.6.02.8000 0983566v1
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo do TRF da 4ª Região 0003869-43.2021.4.04.8000. Espécie: Ata de
Registro de Preços nº 08/2021. OBJETO: Registro de preços de Computador Servidor, para
fornecimento ao TRF4 e Órgãos Partícipes (SJSC/SJRS/SJPR), incluindo serviços de instalação
e garantia por um período de 60 (sessenta) meses. PE: 18/2021. Fornecedor: LE N OV O
GLOBAL TECNOLOGIA BRASIL - COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA. VALOR TOTAL ESTIMADO
DO ITEM: R$ 7.128.000,00. VIGÊNCIA: 11.11.2021 a 11.05.2022. FUNDAMENTO LEGAL: Leis
nºs 8.666/93, 10.520/02, Decreto 7.892/2013 e Decreto 10.024/2019. SIGNATÁRIOS:
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente, Carlos Eduardo Diniz e Francisco Tadeu
Rodrigues Barros, Fornecedores.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços de mobiliário (sofá) - Publicada no DOU, Seção 3, pg.
190, de 24/11/2021 - Republicação em razão de retificação do número do Instrumento.
Onde constou: "Ata de Registro de Preços nº 08/2021", leia-se: "Ata de Registro de Preços
nº 10/2021".

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 44/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 44/2021
(PAV SEI nº 0006163-34.2021.4.05.7000) - Registro de Preços para aquisição de solução de
Web Application Firewall (WAF), com licenças e garantias para 48 (quarenta e oito) meses
- foi adjudicado e homologado em favor da empresa NETSAFE CORP LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 03.476.184/0002-30, com os preços de R$ 1.428.000,00 (um milhão e
quatrocentos e vinte e oito mil reais) e R$ 1.488.000,00 (um milhão e quatrocentos e
oitenta e oito mil reais), para os Lotes 01 e 02, respectivamente.

ELIAS JOSÉ DE SOUZA
Pregoeiro

(SIDEC - 06/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 4010-28.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento, sob demanda, de água mineral, com e sem
gás, em garrafas plásticas com capacidade de 350 a 500ml, nos gabinetes e no refeitório
dos Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 07/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed.
Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00061-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 07/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/12/2021
às 13h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG do portal
Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 06/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 7270-16.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para contratação
de empresa para fornecimento de subscrições de licenças de software MySQL Enterprise
Edition, incluindo atualizações de software e serviços de suporte técnico, para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região e Órgãos Participantes.. Total de Itens Licitados: 2. Edital:
07/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão,
Bairro do Recife - Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00051-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 07/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 20/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações
Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório.Em caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto
descritas no Sistema SIASG do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital,
prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 6832-87.2021.4.05. Objeto: Contratação de empresa

para requalificação do gradil do entorno do Edf. Sede, da Ampliação e do

Anexo I do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e fornecimento e instalação

de esquadrias de alumínio em estruturas existentes deste mesmo Tribunal..

Total de Itens Licitados: 1. Edital: 07/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço:

Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou

https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00054-2021. Entrega das Propostas:

a partir de 07/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das

Propostas: 20/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Informações

Gerais: Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto

deste certame licitatório.Em caso de divergência entre as especificações deste

objeto descritas no Comprasgovernamentais e as especificações técnicas

constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO

Pregoeiro

(SIASGnet - 05/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002029-48.2020.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 27/2021. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 23/2021. Validade: de 07/12/2021 a 07/12/2022. Beneficiários: NEW
POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. CNPJ: 36.516.584/0001-08 (Itens 37, 38 e 41) e
TIE TAPETES - EIRELI. CNPJ: 10.261.012/0001-23 (Item 40).

. Item Objeto Unid. Quant. V. Unt. (R$) TOTAL (R$)

. 37 Máscara tripla camada para procedimento em TNT und 500 0,86 430,00

. 38 Caixa de luva para procedimento (Tamanho "M") und 15 49,00 735,00

. 40 Tapetes sanitizantes und 30 158,06 4.741,80

. 41 Termômetro Digital Infravermelho und 30 99,90 2.997,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0007948-54.2021.6.02.8000; Objeto: contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, da Empresa Jusbrasil - Goshme Soluções para Internet LTDA, inscrita no CNPJ
07.112.529/000146, para assinatura da plataforma Jusbrasil PRO, por um período de 24
(vinte e quatro) meses, possibilitando 55 (cinquenta e cinco) acessos simultâneos; Fund.
Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Valor total: R$ 28.710,00 (vinte e oito mil,
setecentos e dez reais); Autorizada pelo Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do
TRE/AL, em 03/12/2021.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 0004975-29.2021.6.02.8000; Objeto: contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, da Empresa OI S/A, inscrita no CNPJ 76.535.764/0001-43, para prestação de serviço
telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos para a sede do TRE/AL, Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior, Galpão de
Armazenamento das Urnas Eletrônicas, Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado,
conforme Termo de Referência; Fund. Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93; Valor total:
R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil, setenta e um reais e cinquenta centavos); Autorizada
pelo Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, em 03/12/2021.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2021

Processo Administrativo SEI nº 0007449-70.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 03/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 64/2021, que tem por objeto a
aquisição de 02 (dois) veículos automotores tipo utilitários (caminhonetes), zero
quilômetro, conforme especificações do Termo de Referência, a fim de atender a demanda
das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, adjudicado à empresa AKANE VEI C U LO S
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 41.183.930/0001-05, pelo valor total de R$ 510.000,00
(quinhentos e dez mil reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º,
inciso XXII da Lei nº 10.520/2002, no artigo 48, § 1º do Decreto nº 10.024/2019 e,
subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 6 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 20/2021, para execução indireta de prestação de serviços de uso de
software. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa XP ON CONSULTORIA LTDA.
Objeto: Licença de uso do software de videoconferência Zoom Meetings Pro. Valor do
contrato: R$ 8.542,00 (oito mil e quinhentos e quarenta e dois reais). VIGÊNCIA: 36 (trinta
e seis) meses a partir de sua assinatura. Data de assinatura: 03/12/2021. Signatários:
Francisco Valentim Maia, representante do TRE/AP, e Aguinaldo Alves Barbosa,
representante da contratada.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 11/2021

Espécie: Termo de Cooperação Técnica nº 11/2021. PARTES: União, através do TRE-AP e o
Município de Santana/AP. Objeto: O desenvolvimento de ações conjuntas visando a
cooperação para a efetiva implementação, acompanhamento e avaliação de uma política
de atenção aos eleitores analfabetos, por meio do Programa ABC da Cidadania - Formando
Cidadãos - Transformando a Sociedade. VIGÊNCIA: será de 24 (vinte e quatro) meses, a
partir da data dessa publicação. DATA DE ASSINATURA: em 30/11/2021. Signatários: Des.
Gilberto Pinheiro, Presidente do TRE/AP e Amarilson Guilherme do Amaral, Secretário
Municipal de Educação do município.

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2021

Espécie: Termo de Cooperação Técnica nº 12/2021. PARTES: União, através do TRE-AP e o
Município de Macapá/AP. Objeto: O desenvolvimento de ações conjuntas visando a
cooperação para a efetiva implementação, acompanhamento e avaliação de uma política
de atenção aos eleitores analfabetos, por meio do Programa ABC da Cidadania - Formando
Cidadãos - Transformando a Sociedade. VIGÊNCIA: será de 24 (vinte e quatro) meses, a
partir da data dessa publicação. DATA DE ASSINATURA: em 30/11/2021. Signatários: Des.
Gilberto Pinheiro, Presidente do TRE/AP e Edielson de Souza Silva, Secretário Municipal de
Educação do município.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2021

O senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 30/2021 (0001950-78.2021.6.03.8000), que tem
por objeto Registro de preços para eventual e futura aquisição de material permanente
(condicionadores de ar).

Macapá-AP, 1º de dezembro de 2021.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021

O senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá,
torna pública a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 28/2021 (0002150-
85.2021.6.03.8000), que tem por objeto Registro de preços para eventual e
futura aquisição de material permanente.

Macapá-AP, 1º de dezembro de 2021.
FRANCISCO VALENTIM MAIA
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CONTRATO N° 28/2021
Processo nº 0004975-59.2021.6.02.8000

Contrato de  prestação  de  serviços  de
telefonia  fixa  local  comutada,  que entre si
celebram a União, por intermédio do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, e a empresa OI S/A.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Praça
Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE,  neste  ato
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e de
outro, a empresa OI S/A, situada na Rua do Lavradio, nº 71, 2º andar – Centro, Rio
de  Janeiro/RJ,  CEP  20230-070,  Telefones  (61)  98531-5702,  (62) 3415-
8150/3131-3113, e-mail:  luiz.matos@oi.net.br,  inscrita no CNPJ sob o  nº
76.535.764/0001-43, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste  ato
representada  por  Marcos  Wellington  Mariano  Rocha,  brasileiro,  casado,
Executivo  de  Negócios,  RG  nº  1.478.196  SSP/DF,  CPF  nº  610.078.621-49,
marcos.rocha@oi.net.br e Vanessa  Borges  Raupp  Fonseca, brasileira,
casada,  Gerente  de  Vendas,  RG  nº  1.074.038  SSP/DF,  CPF  nº
524.092.441-49,  e-mail:  vanessa.raupp@oi.net.br,  resolvem celebrar o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  FIXA  LOCAL
COMUTADA, com fulcro no art. 25, caput,  da Lei nº 8.666,  de 21/06/1993,  em
consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações
e Contratos Administrativos).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei nº 9.472, de 16/07/1997 (Lei Geral de
Telecomunicações), Decreto nº 2.534, de 02/04/1998 (Plano Geral de Outorgas –
PGO), Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério
das Comunicações (Tarifação de Chamada Franqueada), Resolução ANATEL nº 85,
de 30/12/1998 (Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC) e Lei nº
8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e  Portaria nº 212, de
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, Edição de
19/06/2001 (aplicação do SICAF na Secretaria do TRE/AL).

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da
teoria geral dos contratos e as normas de Direito Privado, bem como a Resolução
TRE/AL nº 14.132, de 19/07/2005, sobre normas de contratação, disponível no site
www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Jurisprudência, Resoluções.

Contrato nº 28/2021
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço telefônico
fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios
Eleitorais da Capital e do Interior,  para o Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, de acordo com
os quantitativos e as especificações do Termo de Referência Simplificado anexo a
este Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor  total  estimado  deste  contrato,  considerando  seu  período  de
vigência, é de R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil, setenta e um reais e cinquenta
centavos), conforme as planilhas abaixo:

Planilha 01 - Assinatura
DESCRIÇÃO (COBRADO

MENSALMENTE)
QTD PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
CONTRATADO
MENSAL (R$)

VALOR
CONTRATADO
ANUAL (R$)

Assinatura básica terminal não
residencial - analógico

51 102,53 5.229,03 62.748,36

TOTAL PLANILHA 01 5.229,03 62.748,36

Planilha 02 – Tráfego Analógico
CUSTO VARIÁVEL –
CONSUMO DO STFC

LOCAL

CONSUMO
ESTIMADO MINUTOS

EXCEDENTE
S (MENSAL)

PREÇO
UNITÁRIO
MINUTO

(R$)

VALOR
CONTRATADO

MENSAL
(R$)

VALOR
CONTRATADO

ANUAL
(R$)

Serviço telefônico fixo
comutado local fixo-

fixo (chamadas locais)

9.000 90 0,10 9,00 108,00

– Serviço Telefônico
fixo comutado local

fixo-móvel (VC1)

900 00 0,85 765,00 9.180,00

TOTAL PLANILHA 02 774,00 9.288,00

Planilha 03 – Serviços de bloqueio (estimado)
SERVIÇOS DE

BLOQUEIO MENSAL
QUANTIDADE

ESTIMADA
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
CONTRATADO
MENSAL (R$)

VALOR
CONTRATADO
ANUAL (R$)

Bloqueio de ligações
locais para celular

5 6,02 30,10 361,20

Bloqueio de chamadas a
cobrar

5 15,57 77,85 934,20

TOTAL PLANILHA 03 107,95 1.295,40

Contrato nº 28/2021
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Planilha 04 - Serviços de transferência de terminal
SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL -

ESTIMADO ANUAL
QUANTIDADE

ESTIMADA
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)

Transferência 6 64,67 388,02

TOTAL PLANILHA 04 388,02

Planilha 05 - Serviços de instalação de linha eventual
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA

EVENTUAL - ESTIMADO ANUAL
QUANTIDADE

ESTIMADA
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)

Instalação 6 58,62 351,72

TOTAL PLANILHA 05 351,72

Planilha 06 – Resumo do valor estimado para contratação

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL
ESTIMADO (R$)

VALOR ANUAL
ESTIMADO (R$)

PLANILHA 01 5.229,03 62.748,36

PLANILHA 02 774,00 9.288,00

PLANILHA 03 107,95 1.295,40

PLANILHA 04 - 388,02

PLANILHA 05 - 351,72

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (R$) 74.071,50

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá apresentar mensalmente,  para
pagamento as contas telefônicas das linhas telefônicas das linhas disponibilizadas
através da conexão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na fatura
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (fixo-fixo e fixo
móvel).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será creditado  em  conta  corrente  da
contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a
partir  da apresentação  da fatura/nota  fiscal,  devidamente  atestada  a  cargo da
fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências
contratuais e não haja fato impeditivo imputável à contratada.
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PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.
PARÁGRAFO SÉTIMO –  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento,
fará as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente.

PARÁGRAFO OITAVO – Deverá  ser  fornecido  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar  o  detalhamento
através da internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços.

PARÁGRAFO NONO -  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%

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados conforme
determinado por ato legal do poder concedente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de
2021 - PTRES nº 167674  (Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas),
Elemento de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei nº 9.472/1997,
no contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados:

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de Referência ane-
xo;

2) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;

3) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATAN-
TE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de pre-
postos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que esti-
ver sujeita;

4) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salva-
guardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de força
maior;

5) Fornecer os serviços contratados considerando o prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a
ser emitida pela Unidade Técnica responsável,  dentro do qual a CONTRATADA
deve realizar todas as configurações necessárias, tanto em sua rede, quanto nas
redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa de nu-
meração,  portabilidade,  gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros;

6) Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no deta-
lhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência (Anexo I);

7) Arcar com os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais
acessórios e materiais necessários, bem como com os custos relativos a eventu-
ais despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de acesso à
rede da Operadora;

8) Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o fun-
cionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 7 (sete)  dias  por  semana,  disponibilizando à CONTRATANTE,  e/ou a
quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria es-
pecializada,  excluindo a  disponibilização  de central  de atendimento estilo  Call
Center;

9) Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com pode-
res de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à efi-
ciência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

Contrato nº 28/2021
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000

                                          
Contrato nº 28/2021 - sem assinatura (0985210)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 340



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

9.a) O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após
a assinatura do contrato;
9.b) No momento do afastamento do preposto definitivamente ou btemporari-
amente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito
o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia
útil.

10) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor de-
signado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação;

11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz;

12) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação
dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

13) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irres-
trita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as recla-
mações formuladas;

14) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noti-
ciados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação;

15) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atualida-
de nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessários;

16) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal,
detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo
eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob de-
manda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou
superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (nú-
mero chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor
do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços
contratados;

17) Providenciar para que a versão em papel das faturas apresentem o detalha-
mento das chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início
do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova
página;

18) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem in-
dicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contra-
tação, tais como manutenção, configuração, entre outros;

19)  Levar,  imediatamente,  ao conhecimento do Gestor do Contrato,  qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
para adoção das medidas cabíveis;

20) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
deste contrato.

Contrato nº 28/2021
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000

                                          
Contrato nº 28/2021 - sem assinatura (0985210)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 341



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

21) Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contrata-
do, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por pro-
blemas de funcionamento do serviço;

21.a) Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua
origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as in-
formações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta;

22) Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja
em absoluto cumprimento ao contrato em questão;

23) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do ser-
viço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;

23.a) A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na pres-
tação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na
forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.

24) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma
do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fize-
rem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualiza-
do do contrato;

25) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em servi-
ço, bem como zelar pela integridade da comunicação;

26) Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE;

27) Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado;

28) Manter serviço antifraude, em horário comercial com detecção de clona-
gem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter ciência de ocor-
rência e sanar as falhas de modo que os usuários possam retomar à utilização
do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a contratada da respon-
sabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas por aparelhos clonados
ou em quaisquer outras modalidades de fraude;

29)Prestar os serviços relacionados a seguir, sem ônus adicionais para o órgão
contratante:

a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;
f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao deta-
lhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administra-
dores do contrato.
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30) Não exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais aos contratados
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços
mencionados;

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou
não,  acerca do contrato  firmado com o Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas;

c) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

d) A  subcontratação  parcial  dos  serviços  só  será  admitida  se  previamente
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; e

e) A  contratada  responde  diretamente,  em seu  nome,  por  danos  ou  prejuízos
decorrentes  da  ação  de  subcontratados,  quando  necessários  à  prestação  dos
serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Contrato e o Termo de
Referência (Anexo I);

b) Emitir  O.S.  –  Ordens  de  Serviço  para  o  início  da  prestação  dos  serviços,
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço;

c) Comunicar  formalmente  a  Contratada  as  necessidades  de  mudança  de
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;

d) Garantir,  quando necessário,  o  acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução
dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos
referidos empregados pela CONTRATANTE;

e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação
que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA;

f)  Acompanhar  a  prestação  dos  serviços  e  execução  do  contrato  por  meio  de
servidores  especialmente  designados  para  atuar  como  Fiscais  do  Contrato  e
realizar  a  gestão  contratual  através  do  servidor  designado  como  Gestor  do
Contrato.
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O contrato  terá vigência de 12 (doze)  meses a  contar  da assinatura
deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos da lei de regência.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  contratada  que,  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução contratual,
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 Contrato e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  a  contratada  ficará
sujeita  às  sanções  administrativas  previstas  nas  Leis  nº  8.666/1993  e  nº
10.520/2002, no que couber, 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
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 multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:

a) Multa moratória -  a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de
0,1% (um décimo por cento)  sobre o valor  da obrigação inadimplida pelo
atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou
ainda, quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato; 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Também  poderão  ser  aplicadas  as  seguintes  sanções:
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
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com a Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação.

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

PARÁGRAFO  SEXTO  -  Excepcionalmente,  ad  cautelam,  a  Administração  poderá
efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  – Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  seção  a
autoridade competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade  e  da  prevalência  e  indisponibilidade  do  interesse  público,  em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

PARÁGRAFO  OITAVO  –  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 NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO DEZ - Se o licitante contratado 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 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO ONZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO DOZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - 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.

Contrato nº 28/2021
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000

                                          
Contrato nº 28/2021 - sem assinatura (0985210)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 345



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PARÁGRAFO QUINZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/93 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

CLÁUSULA DEZ – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

       Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamen-
tos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos,
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da res-
ponsabilidade ambiental desejáveis.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

 O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, compatíveis com a natureza do
objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito,
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE- DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, observado o limite
estipulado no §1º do referido artigo.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO DESPACHO DE AUTORIDADE
COMPETENTE, À PROPOSTA COMERCIAL E AO TERMO DE REFERÊNCIA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  à  decisão  de
inexigibilidade do Desembargador Presidente, evento sei nº 0982555, e à proposta
comercial da contratada  (evento  SEI  nº  0976205)  dos  autos  relativos  ao
Procedimento  Administrativo  nº  0004975-29.2021.60.2.8000  e  ao  termo  de
referência em anexo.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato de inexigibilidade foi devidamente publicado no Diário Oficial
da União do dia 07/12/2021, Seção 3, pág. 191.
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CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

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/AL, 07 de deaembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Contratada:

Marcos Wellington Mariano Rocha

Vanessa Borges Raupp Fonseca

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
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1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no Plano Geral de
Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de
voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determina-
dos, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as cha-
madas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Ala-
goas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de Alagoas e
destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO –  divisão  geográfica  estabelecida  no  Plano  Geral  de  Outorgas  –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal estima-
do, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das
localidades de destino de maior ocorrência;

 

1.5 PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de
serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associ-
ados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta
obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC re-
gistrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional  ao
plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela prestado-
ra, visando a melhor adequação da prestação do serviço para atendimento do
mercado;
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1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado inde-
pendentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;

 

1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento licita-
tório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto.

 

2 – DO OBJETO

2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalida-
de local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de pre-
sença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a se-
guir.

2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL, nos Cartó-
rios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de Almoxarifado, entre outras unidades des-
te Tribunal:

UNIDADES DO TRE ALAGO-
AS

                                       
ENDEREÇO

   QUANTIDADE 
DE LINHA TELE-
FÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP: 57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, 
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATA-
LAIA - AL

01

7ª ZONA ELEITORAL

RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDER-
LEY, COMENDADOR TERCIO WANDER-
LEY, CEP: 57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXO-
TO, 337, CENTRO, CEP: 57150-000 - 

01
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PILAR - AL

9ª ZONA ELEITORAL
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - 
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - 
AL

01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP: 57600-010 - PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS - AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, 
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE 
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CEN-
TRO, CEP: 57930-000 - PASSO DE CA-
MARAGIBE - AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP: 57900-000 - PORTO CALVO - AL

01

15ª ZONA ELEITORAL

AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO 
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO 
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO -
AL

01

16ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ 
DA LAJE - AL

01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CEN-
TRO, CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE - AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, 
BR 316, MONUMENTO, CEP: 57500-
000 - SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CEN-
TRO, CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL

01

21ª ZONA ELEITORAL RUA MARECHAL DEODORO DA FON-
SECA, S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 -
UNIÃO DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-
630 - ARAPIRACA - AL

01
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26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP: 57160-000 - MA-
RECHAL DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA 
GRANDE - AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP: 57750-000 - QUEBRANGULO - AL

01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL

01

31ª ZONA ELEITORAL

RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR ISI-
DORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL

01    

34ª ZONA ELEITORAL
RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CEN-
TRO, CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VI-
LELA - AL

01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR AN-
DRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-
000 - PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CEN-
TRO, CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA
- AL

01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITO-
SA, 424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-
000 - DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PRO-
GRESSO, CEP: 57360-000 - GIRAU DO 
PONCIANO - AL

01

45ª ZONA ELEITORAL
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI -
AL

01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 
CEP: 57570-000 - CACIMBINHAS - AL

01

47ª ZONA ELEITORAL AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 
495, CENTRO, CEP: 57250-000 - CAM-
PO ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CEN-
TRO, CEP: 57680-000 - BOCA DA 
MATA - AL

01
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49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREI-
RA PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 
57275-000 - SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP: 57520-000 - MARAVI-
LHA - AL

01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ 
DA TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, CEP: 57980-000 - 
JOAQUIM GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL

01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-
630 - ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FA-
ROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 
(EDIFÍCIO-SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA E 
EDITORAÇÃO/ARQUIVO 
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FA-
ROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA - 
EDIFÍCIO-SEDE - TRE ALA-
GOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FA-
ROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 
(EDIFÍCIO-SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA (FÓ-
RUM ELEITORAL DE MA-
CEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA SEDE 
TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N, 
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-
AL

01

SEÇÃO DE ALXOMARIFADO
AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D, 
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-
AL

01

COLÔNIA LEOPOLDINA 
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔ-
NIA LEOPOLDINA-AL

01

MARAGOGI (TERMO DA 14ª 
ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, 
CEP: 57955-000 - MARAGOGI-AL

01

PIRANHAS (TERMO DA 40ª 
ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP: 57460-000 - PIRANHAS-AL

01
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2.2 ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL

2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.

 

3 - JUSTIFICATIVA

3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa no
interior do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua vigência
expirada  em  janeiro  de  2022.  Salienta-se  por  oportuno  que  o  contrato
02/2016 já  foi  prorrogado com fulcro  no §  4º,  do  art.  57,  da Lei  Federal  nº
8.666/93 e não permite novas prorrogações.

3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos ser-
viços do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a necessidade de
comunicação,  tanto  interna quanto externa,  é  imprescindível  a  realização  de
novo procedimento licitatório.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL

A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as seguin-
tes facilidades:

4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as uni-
dades do Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo Comutado
(STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), nas áreas de presença da
Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;

4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e
quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período de
vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções programadas;

4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para acom-
panhar a prestação dos serviços objeto desta licitação;

 5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO

5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em minutos
(Anexo I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação das pro-
postas e na indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e aferição
da proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso fu-
turo para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
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ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de entre-
ga para execução dos serviços;

6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente solicitados
por meio da ordem de serviço.
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu crité-
rio, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no mínimo
70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura. O
consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de Ordem
de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade jurídico
administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a Contratante emitirá
ordem de serviço específica para transferência de endereço a qual deverá ser
atendida observados os mesmos prazos para instalação previstos neste Termo
de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a Contratada
fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação constante em sua
proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais mudan-
ças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade, para que
esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam necessárias.
Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos endereços, a Con-
tratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à Contratante.

 

7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias

Ativação dos Serviços Até 30 dias

Desativação da Linha Até 24 horas

Desativação de Serviços Até 24 horas

Bloqueio de Linha Até 06 horas

Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser sanadas
em até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as situações em que
comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as falhas por motivos de
força maior, caso fortuito e outras situações devidamente justificadas e previstas
em norma jurídica.
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8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO

8.1 Os  serviços  serão  contratados  com  base  no  art.  25,  caput,  da  Lei  nº
8.666/93.

 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito fe-
deral, ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de to-
das as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRA-
TANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita.
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salva-
guardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de força
maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem
de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável, dentro
do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações necessárias, tanto
em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a
publicação da faixa de numeração, portabilidade, gerenciamento online e o ser-
viço de interceptação de chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais acessó-
rios e materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e nem mes-
mo eventuais despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de
acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou
a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call
Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com po-
deres de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referên-
cia.

9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após a
assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporaria-
mente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o
nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.
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9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor de-
signado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da presta-
ção dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e ir-
restrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as re-
clamações formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos no-
ticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.

9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atuali-
dade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessá-
rios.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fis-
cal, detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em ar-
quivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou,
sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (ver-
são 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das cha-
madas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, ou-
tros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, confor-
me preços contratados no processo licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das cha-
madas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalha-
mento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta con-
tratação, tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
para adoção das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultan-
tes da adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.

9.21 Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contrata-
do, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por pro-
blemas de funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua ori-
gem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informa-
ções técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para a
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
9.22 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja
em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na pres-
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tação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na for-
ma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24 Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na for-
ma do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fi-
zerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atuali-
zado do contrato.
9.25 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em servi-
ço, bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca
de número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27 Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado.
9.28 A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter
ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam reto-
mar à utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a con-
tratada da responsabilidade por  quaisquer ligações que sejam realizadas  por
aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude.

9.29 Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus adicio-
nais para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;

f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao deta-
lhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administra-
dores do contrato.

9.30 A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste
Termo de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31 É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços adicio-
nais aos contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referên-
cia;
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços, insta-
lação de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de ende-
reços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
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d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução
dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos
referidos empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contrata-
ção que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de ser-
vidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e realizar
a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato.

 

11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos Che-
fes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum Eleitoral,
por Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição (SPAE), da
Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à Secretaria de Administração, na
condição de representante do Tribunal Regional Eleitoral, ficando a Gestão da
Contratação atribuída s servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC.

11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de Adminis-
tração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medi-
das convenientes.

 

12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.

 

13 - DO REAJUSTE

13.1 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio
de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 

14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,
nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a contar da data de sua as-
sinatura.

 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução contratual, 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 pre-
juízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações
legais.

15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções ad-
ministrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que couber,
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 le-
gais.

15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e con-
tratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada junta-
mente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamen-
tos a serem efetuados.

15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso injus-
tificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse
valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o
caso, cobrado administrativa ou judicialmente;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não
sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor rema-
nescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão tempo-
rária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administra-
ção; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Publicação. 

15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado ju-
dicialmente; 

15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a reten-
ção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado ju-
dicialmente.
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15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade compe-
tente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de cir-
cunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

15.8 A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a pres-
tação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por es-
crito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocor-
rência, 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 execu-
ção, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplica-
da, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o paga-
mento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13 No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pa-
gar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no de-
vido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

15.14 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.

15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  as  Leis  n  os  8.666/1993  e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de adver-
tência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diá-
rio Oficial da União.

 

16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos,
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da
responsabilidade ambiental desejáveis.
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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 dezembro de 2021.
À COMAP,
Para realização de checklist. Contrato nº 28/2021.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 07/12/2021, às 18:19, 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
0985213 e o código CRC 06B0CB15.

0004975-29.2021.6.02.8000 0985213v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: luiz.matos@oi.net.br, marcos.rocha@oi.net.br, vanessa.raupp@oi.net.br
Data: 07/12/2021 06:40 PM
Assunto: Envio de Contrato nº 28/2021 para assinatuata

 
Prezados,

 
Segue anexo, o Contrato nº 28/2021 para assinatura, preferencialmente, de forma digital.

 
Caso não disponha desse tipo de assinatura, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar, rubricar as demais
folhas e devolver para o endereço:

 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
COMAP/Seção de Licitações e Contratos (SLC)/6º Andar
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol
CEP. 57051-090 - Maceió/AL

 
Por gentileza, informar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: 28 - Prestação de Serviços de Telefonia
Fixa Local - PA nº 0004975-29.2021.pdf

Tamanho:
185k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  0982555 
 0985210 

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0986004

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/12/2021, às 16:03, 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
0985987 e o código CRC C410767B.

0004975-29.2021.6.02.8000 0985987v2

Lista de Verificação - Anexo V - Port. 226/2018 COMAP 0985987         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 364



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: 76.535.764/0001-43 DUNS®: 897001475
Razão Social: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia: OI
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 31/12/2021
FGTS 15/12/2021
Trabalhista Validade: 29/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/12/2021
Receita Municipal Validade: 31/12/2021

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: 09/12/2021 15:59 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0985987, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/12/2021, às 16:05, 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
0986009 e o código CRC C247EF08.
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CONTRATO N° 28/2021
Processo nº 0004975-59.2021.6.02.8000

Contrato de  prestação  de  serviços  de
telefonia  fixa  local  comutada,  que entre si
celebram a União, por intermédio do
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, e a empresa OI S/A.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado na Praça
Visconde de Sinimbu, s/n, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE,  neste  ato
representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito
no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e de
outro, a empresa OI S/A, situada na Rua do Lavradio, nº 71, 2º andar – Centro, Rio
de  Janeiro/RJ,  CEP  20230-070,  Telefones  (61)  98531-5702,  (62) 3415-
8150/3131-3113, e-mail:  luiz.matos@oi.net.br,  inscrita no CNPJ sob o  nº
76.535.764/0001-43, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste  ato
representada  por  Marcos  Wellington  Mariano  Rocha,  brasileiro,  casado,
Executivo  de  Negócios,  RG  nº  1.478.196  SSP/DF,  CPF  nº  610.078.621-49,
marcos.rocha@oi.net.br e Vanessa  Borges  Raupp  Fonseca, brasileira,
casada,  Gerente  de  Vendas,  RG  nº  1.074.038  SSP/DF,  CPF  nº
524.092.441-49,  e-mail:  vanessa.raupp@oi.net.br,  resolvem celebrar o
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  FIXA  LOCAL
COMUTADA, com fulcro no art. 25, caput,  da Lei nº 8.666,  de 21/06/1993,  em
consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações
e Contratos Administrativos).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido conjuntamente pela  Lei nº 8.666, de
21/06/1993, e alterações posteriores, Lei nº 9.472, de 16/07/1997 (Lei Geral de
Telecomunicações), Decreto nº 2.534, de 02/04/1998 (Plano Geral de Outorgas –
PGO), Portaria nº 1137, de 20/12/1994, e Norma nº 4/1994, ambas do Ministério
das Comunicações (Tarifação de Chamada Franqueada), Resolução ANATEL nº 85,
de 30/12/1998 (Regulamento do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC) e Lei nº
8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e  Portaria nº 212, de
18/06/2001, da Presidência deste Tribunal, publicada no DOU, Seção 1, Edição de
19/06/2001 (aplicação do SICAF na Secretaria do TRE/AL).

PARÁGRAFO ÚNICO –  Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
Direito Público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, os princípios da
teoria geral dos contratos e as normas de Direito Privado, bem como a Resolução
TRE/AL nº 14.132, de 19/07/2005, sobre normas de contratação, disponível no site
www.tre-al.jus.br, seguindo o caminho: Jurisprudência, Resoluções.

Contrato nº 28/2021
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

O presente contrato tem como objeto a prestação de serviço telefônico
fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais
analógicos para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios
Eleitorais da Capital e do Interior,  para o Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, de acordo com
os quantitativos e as especificações do Termo de Referência Simplificado anexo a
este Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO

O valor  total  estimado  deste  contrato,  considerando  seu  período  de
vigência, é de R$ 74.071,50 (setenta e quatro mil, setenta e um reais e cinquenta
centavos), conforme as planilhas abaixo:

Planilha 01 - Assinatura
DESCRIÇÃO (COBRADO

MENSALMENTE)
QTD PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
CONTRATADO
MENSAL (R$)

VALOR
CONTRATADO
ANUAL (R$)

Assinatura básica terminal não
residencial - analógico

51 102,53 5.229,03 62.748,36

TOTAL PLANILHA 01 5.229,03 62.748,36

Planilha 02 – Tráfego Analógico
CUSTO VARIÁVEL –
CONSUMO DO STFC

LOCAL

CONSUMO
ESTIMADO MINUTOS

EXCEDENTE
S (MENSAL)

PREÇO
UNITÁRIO
MINUTO

(R$)

VALOR
CONTRATADO

MENSAL
(R$)

VALOR
CONTRATADO

ANUAL
(R$)

Serviço telefônico fixo
comutado local fixo-

fixo (chamadas locais)

9.000 90 0,10 9,00 108,00

– Serviço Telefônico
fixo comutado local

fixo-móvel (VC1)

900 00 0,85 765,00 9.180,00

TOTAL PLANILHA 02 774,00 9.288,00

Planilha 03 – Serviços de bloqueio (estimado)
SERVIÇOS DE

BLOQUEIO MENSAL
QUANTIDADE

ESTIMADA
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
CONTRATADO
MENSAL (R$)

VALOR
CONTRATADO
ANUAL (R$)

Bloqueio de ligações
locais para celular

5 6,02 30,10 361,20

Bloqueio de chamadas a
cobrar

5 15,57 77,85 934,20

TOTAL PLANILHA 03 107,95 1.295,40

Contrato nº 28/2021
Procedimento Administrativo nº 0004975-29.2021.6.02.8000

                                          

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Contrato nº 28/2021 - Oi (assinado) (0990018)         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 368



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Planilha 04 - Serviços de transferência de terminal
SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL -

ESTIMADO ANUAL
QUANTIDADE

ESTIMADA
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)

Transferência 6 64,67 388,02

TOTAL PLANILHA 04 388,02

Planilha 05 - Serviços de instalação de linha eventual
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA

EVENTUAL - ESTIMADO ANUAL
QUANTIDADE

ESTIMADA
PREÇO

UNITÁRIO
(R$)

VALOR
ANUAL

(R$)

Instalação 6 58,62 351,72

TOTAL PLANILHA 05 351,72

Planilha 06 – Resumo do valor estimado para contratação

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL
ESTIMADO (R$)

VALOR ANUAL
ESTIMADO (R$)

PLANILHA 01 5.229,03 62.748,36

PLANILHA 02 774,00 9.288,00

PLANILHA 03 107,95 1.295,40

PLANILHA 04 - 388,02

PLANILHA 05 - 351,72

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO (R$) 74.071,50

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada deverá apresentar mensalmente,  para
pagamento as contas telefônicas das linhas telefônicas das linhas disponibilizadas
através da conexão. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As contas deverão ter valor fiscal e, apresentar na fatura
encaminhada os valores das ligações locais de forma separada (fixo-fixo e fixo
móvel).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será creditado  em  conta  corrente  da
contratada, mediante ordem bancária, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados a
partir  da apresentação  da fatura/nota  fiscal,  devidamente  atestada  a  cargo da
fiscalização desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências
contratuais e não haja fato impeditivo imputável à contratada.
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PARÁGRAFO QUARTO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores
atinentes às penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO QUINTO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO SEXTO - Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento
de preços.
PARÁGRAFO SÉTIMO –  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no pagamento,
fará as retenções tributárias determinadas pela legislação vigente.

PARÁGRAFO OITAVO – Deverá  ser  fornecido  ao  Tribunal  Regional  Eleitoral  de
Alagoas sistema de gerenciamento de fatura capaz de capturar  o  detalhamento
através da internet, com finalidade de facilitar o controle e gestão dos serviços.

PARÁGRAFO NONO -  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%

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE

Os preços das tarifas telefônicas serão reajustados conforme
determinado por ato legal do poder concedente.

CLÁUSULA QUINTA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas com a execução deste contrato correrão à conta dos
recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas de
2021 - PTRES nº 167674  (Julgamento  de  Causas  e  Gestão  Administrativas),
Elemento de Despesa 339039 – (Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

Caberá à contratada, além das responsabilidades na Lei nº 9.472/1997,
no contrato de concessão/autorização assinado com a União, e demais disposições
regulamentares pertinentes aos serviços a serem prestados:

1) Cumprir fielmente o que estabelece este contrato e o Termo de Referência ane-
xo;

2) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito federal,
ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as
obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL;

3) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRATAN-
TE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de pre-
postos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que esti-
ver sujeita;

4) Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7
(sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salva-
guardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de força
maior;

5) Fornecer os serviços contratados considerando o prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a
ser emitida pela Unidade Técnica responsável,  dentro do qual a CONTRATADA
deve realizar todas as configurações necessárias, tanto em sua rede, quanto nas
redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a publicação da faixa de nu-
meração,  portabilidade,  gerenciamento online e o serviço de interceptação de
chamadas, entre outros;

6) Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no deta-
lhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência (Anexo I);

7) Arcar com os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais
acessórios e materiais necessários, bem como com os custos relativos a eventu-
ais despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de acesso à
rede da Operadora;

8) Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o fun-
cionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas
por dia e 7 (sete)  dias  por  semana,  disponibilizando à CONTRATANTE,  e/ou a
quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria es-
pecializada,  excluindo a  disponibilização  de central  de atendimento estilo  Call
Center;

9) Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com pode-
res de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à efi-
ciência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.
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9.a) O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após
a assinatura do contrato;
9.b) No momento do afastamento do preposto definitivamente ou btemporari-
amente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito
o nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia
útil.

10) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor de-
signado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação;

11)  Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz;

12) Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da prestação
dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE;

13) Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e irres-
trita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as recla-
mações formuladas;

14) Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noti-
ciados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação;

15) Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atualida-
de nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessários;

16) Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fiscal,
detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em arquivo
eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou, sob de-
manda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (versão 2 ou
superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das chamadas (nú-
mero chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, outros) e valor
do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, conforme preços
contratados;

17) Providenciar para que a versão em papel das faturas apresentem o detalha-
mento das chamadas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início
do detalhamento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova
página;

18) Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem in-
dicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta contra-
tação, tais como manutenção, configuração, entre outros;

19)  Levar,  imediatamente,  ao conhecimento do Gestor do Contrato,  qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
para adoção das medidas cabíveis;

20) Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
deste contrato.
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21) Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contrata-
do, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por pro-
blemas de funcionamento do serviço;

21.a) Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua
origem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as in-
formações técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o
fato para a CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta;

22) Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja
em absoluto cumprimento ao contrato em questão;

23) Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do ser-
viço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais e
legais de quebra de sigilo de telecomunicações;

23.a) A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na pres-
tação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na
forma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.

24) Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na forma
do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fize-
rem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualiza-
do do contrato;

25) Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em servi-
ço, bem como zelar pela integridade da comunicação;

26) Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca de
número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE;

27) Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado;

28) Manter serviço antifraude, em horário comercial com detecção de clona-
gem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter ciência de ocor-
rência e sanar as falhas de modo que os usuários possam retomar à utilização
do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a contratada da respon-
sabilidade por quaisquer ligações que sejam realizadas por aparelhos clonados
ou em quaisquer outras modalidades de fraude;

29)Prestar os serviços relacionados a seguir, sem ônus adicionais para o órgão
contratante:

a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;
f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao deta-
lhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administra-
dores do contrato.
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30) Não exigir a contratação de quaisquer serviços adicionais aos contratados
por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Deverá a CONTRATADA observar, ainda, o seguinte:

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de
pessoal do tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante a execução dos serviços
mencionados;

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou
não,  acerca do contrato  firmado com o Tribunal  Regional  Eleitoral  de Alagoas,
salvo se houver prévia autorização da Administração do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas;

c) É vedada subcontratação total dos serviços objeto deste contrato;

d) A  subcontratação  parcial  dos  serviços  só  será  admitida  se  previamente
autorizada pela Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas; e

e) A  contratada  responde  diretamente,  em seu  nome,  por  danos  ou  prejuízos
decorrentes  da  ação  de  subcontratados,  quando  necessários  à  prestação  dos
serviços contratados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

A Contratante se obriga a:

a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Contrato e o Termo de
Referência (Anexo I);

b) Emitir  O.S.  –  Ordens  de  Serviço  para  o  início  da  prestação  dos  serviços,
instalação de novos links e/ou mudanças de endereço;

c) Comunicar  formalmente  a  Contratada  as  necessidades  de  mudança  de
endereços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;

d) Garantir,  quando necessário,  o  acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução
dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos
referidos empregados pela CONTRATANTE;

e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contratação
que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA;

f)  Acompanhar  a  prestação  dos  serviços  e  execução  do  contrato  por  meio  de
servidores  especialmente  designados  para  atuar  como  Fiscais  do  Contrato  e
realizar  a  gestão  contratual  através  do  servidor  designado  como  Gestor  do
Contrato.
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O contrato  terá vigência de 12 (doze)  meses a  contar  da assinatura
deste contrato, podendo ser prorrogado nos termos da lei de regência.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A  contratada  que,  convocada  dentro  do  prazo  de  validade  da  sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação
falsa exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução contratual,
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 Contrato e das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  a  contratada  ficará
sujeita  às  sanções  administrativas  previstas  nas  Leis  nº  8.666/1993  e  nº
10.520/2002, no que couber, 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
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 multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:

a) Multa moratória -  a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de
0,1% (um décimo por cento)  sobre o valor  da obrigação inadimplida pelo
atraso injustificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal,
podendo esse valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou
ainda, quando for o caso, cobrado administrativa ou judicialmente;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou,
não sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato; 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor
remanescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do
mesmo.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Também  poderão  ser  aplicadas  as  seguintes  sanções:
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
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com a Administração; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Publicação.

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

PARÁGRAFO  SEXTO  -  Excepcionalmente,  ad  cautelam,  a  Administração  poderá
efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular
procedimento administrativo.

PARÁGRAFO  SÉTIMO  – Na  aplicação  das  penalidades  previstas  nesta  seção  a
autoridade competente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade  e  da  prevalência  e  indisponibilidade  do  interesse  público,  em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

PARÁGRAFO  OITAVO  –  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 NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO DEZ - Se o licitante contratado 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 8.666/1993, acrescida
de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO ONZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao contratado.

PARÁGRAFO DOZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO TREZE - 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 QUATORZE - 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.
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PARÁGRAFO QUINZE -  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos

8.666/93 e  10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

CLÁUSULA DEZ – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

       Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamen-
tos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos,
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da res-
ponsabilidade ambiental desejáveis.

CLÁUSULA ONZE – DA RESCISÃO

 O contrato celebrado poderá ser rescindido em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, compatíveis com a natureza do
objeto contratado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da
contratada, fica o TRE/AL autorizado a reter os créditos a que aquela teria direito,
até o limite do valor dos prejuízos causados à Administração, sem prejuízo das
penalidades aplicáveis.

CLÁUSULA DOZE- DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 65, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, observado o limite
estipulado no §1º do referido artigo.

CLÁUSULA TREZE - DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO DESPACHO DE AUTORIDADE
COMPETENTE, À PROPOSTA COMERCIAL E AO TERMO DE REFERÊNCIA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos,  à  decisão  de
inexigibilidade do Desembargador Presidente, evento sei nº 0982555, e à proposta
comercial da contratada  (evento  SEI  nº  0976205)  dos  autos  relativos  ao
Procedimento  Administrativo  nº  0004975-29.2021.60.2.8000  e  ao  termo  de
referência em anexo.

CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato de inexigibilidade foi devidamente publicado no Diário Oficial
da União do dia 07/12/2021, Seção 3, pág. 191.
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CLÁUSULA QUINZE – DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária Federal da Capital do Estado de
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLÁUSULA DEZESSEIS - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e as eventuais dúvidas deverão ser resolvidos entre
as partes, e serão objeto de aditivo ao presente contrato, quando couber.

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/AL, 07 de deaembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente

Pela Contratada:

Marcos Wellington Mariano Rocha

Vanessa Borges Raupp Fonseca

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
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Digitally signed by OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145
DN: cn=OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145, c=BR, 
o=ICP-Brasil, ou=MAGISTRADO, 
email=otaviopraxedes@tre-al.jus.br
Date: 2021.12.15 12:01:30 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3

092M145
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1 - DAS DEFINIÇÕES

Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de Serviço Telefônico
Fixo Comutado, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais
quais:

1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC – definido no Plano Geral de
Outorgas como o serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de
voz e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determina-
dos, utilizando processos de telefonia;

1.1.1 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL: assim entendido as cha-
madas originadas dos Cartórios Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral de Ala-
goas, localizado em determinada área geográfica local no Estado de Alagoas e
destinadas a esta
mesma área, assim considerada pela(s) operadora(s) local(is);

1.2 REGIÃO –  divisão  geográfica  estabelecida  no  Plano  Geral  de  Outorgas  –
PGO, aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02 de abril de 1998;

1.3 SETOR – subdivisão geográfica das Regiões definidas pelo Plano Geral de
Outorgas, constituída de Estados e/ou Municípios;

1.4 PERFIL DE TRÁFEGO – assim entendido o quantitativo médio mensal estima-
do, em minutos, de ligações telefônicas efetuadas, em função do horário e das
localidades de destino de maior ocorrência;

 

1.5 PLANO DE SERVIÇO – documento que descreve as condições de prestação
do serviço quanto ao seu acesso, manutenção do direito de uso, utilização de
serviços eventuais e suplementares a eles inerentes, as tarifas ou preços associ-
ados, seus valores e as regras e critérios de aplicação;

1.6 PLANO BÁSICO DE SERVIÇOS – entendido como Plano de Serviço de oferta
obrigatória e não discriminatória a todos os Usuários ou interessados no STFC re-
gistrado na ANATEL;

1.7 PLANO ALTERNATIVO DE SERVIÇOS – entendido como plano opcional  ao
plano básico de serviços, sendo de estruturas de preços definidas pela prestado-
ra, visando a melhor adequação da prestação do serviço para atendimento do
mercado;
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1.8 USUÁRIO - pessoa que se utiliza do serviço telefônico fixo comutado inde-
pendentemente de assinatura ou inscrição junto à prestadora do serviço;

1.9 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - Órgão licitador;

 

1.10 LICITANTE - pessoa jurídica e seus elementos constitutivos/anexos;

1.11 LICITANTE VENCEDORA - pessoa jurídica habilitada no procedimento licita-
tório e detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto.

 

2 – DO OBJETO

2.1 Prestação do SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), na modalida-
de local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos, nas áreas de pre-
sença da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, distribuídos nos endereços a se-
guir.

2.1.2 Quantitativo do entroncamento analógico instalado na Sede do TRE/AL, nos Cartó-
rios Eleitorais da Capital e Interior, bem como no Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, Portaria da Antiga Sede e Seção de Almoxarifado, entre outras unidades des-
te Tribunal:

UNIDADES DO TRE ALAGO-
AS

                                       
ENDEREÇO

   QUANTIDADE 
DE LINHA TELE-
FÔNICA

1ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

2ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

3ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL 01

5ª ZONA ELEITORAL RUA FREDERICO MAIA, S/N, CENTRO, 
CEP: 57700-000- VIÇOSA - AL 01

6ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PEDRO PEREIRA ACIOLI, SN, 
JOSÉ PAULINO, CEP: 57690-000 - ATA-
LAIA - AL

01

7ª ZONA ELEITORAL

RUA C, N. 167, CONJ. HABIT. RUBENS 
WANDERLEY, COM. TERCIO VANDER-
LEY, COMENDADOR TERCIO WANDER-
LEY, CEP: 57230-000 - CORURIPE - AL

01

8ª ZONA ELEITORAL PRAÇA MARECHAL FLORIANO PEIXO-
TO, 337, CENTRO, CEP: 57150-000 - 

01
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PILAR - AL

9ª ZONA ELEITORAL
RUA JOÃO LOPES FERREIRA, S/N - 
CENTRO, CEP: 57820-000 - MURICI - 
AL

01

10ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA, 252, 
CENTRO, CEP: 57600-010 - PALMEIRA 
DOS ÍNDIOS - AL

01

11ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA FERREIRA DE NOVAES, 949, 
CENTRO, CEP: 57400-000 - PÃO DE 
AÇÚCAR - AL

01

12ª ZONA ELEITORAL
RUA FRANCISCO PIMENTEL, 38, CEN-
TRO, CEP: 57930-000 - PASSO DE CA-
MARAGIBE - AL

01

13ª ZONA ELEITORAL
RODOVIA ENGENHEIRO JOAQUIM 
GONÇALVES, 502, SANTA LUZIA, CEP:
57200-000 - PENEDO - AL

01

14ª ZONA ELEITORAL RUA DA JAQUEIRA, 185, CENTRO, 
CEP: 57900-000 - PORTO CALVO - AL

01

15ª ZONA ELEITORAL

AVENIDA PRESIDENTE FERNANDO 
COLLOR DE MELO,48, TABULEIRO DO 
PINTO, CEP: 57100-000 - RIO LARGO -
AL

01

16ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA OSMAN COSTA PINO, S/N, 
CENTRO, CEP: 57860-000 - SÃO JOSÉ 
DA LAJE - AL

01

17ª ZONA ELEITORAL
RUA COELHO CAVALCANTE, 73, CEN-
TRO, CEP: 57920-000 - SÃO LUÍS DO 
QUITUNDE - AL

01

18ª ZONA ELEITORAL
RUA CEL. FRANCISCO CAVALCANTE, 
51, CENTRO, CEP: 57240-078 - SÃO 
MIGUEL DOS CAMPOS - AL

01

19ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 385, 
BR 316, MONUMENTO, CEP: 57500-
000 - SANTANA DO IPANEMA

01

20ª ZONA ELEITORAL ISMAR DE GOES MONTEIRO, S/N, CEN-
TRO, CEP: 57370-000 - TRAIPU - AL

01

21ª ZONA ELEITORAL RUA MARECHAL DEODORO DA FON-
SECA, S/N, CENTRO, CEP: 57800-000 -
UNIÃO DOS PALMARES - AL

01

22ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-
630 - ARAPIRACA - AL

01
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26ª ZONA ELEITORAL
RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, 
225, CENTRO, CEP: 57160-000 - MA-
RECHAL DEODORO - AL

01

27ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA CEL. JOSÉ MALTA DE SÁ, 14, 
CENTRO, CEP: 57540-000 - MATA 
GRANDE - AL

01

28ª ZONA ELEITORAL RUA 13 DE JUNHO, 216, CENTRO, 
CEP: 57750-000 - QUEBRANGULO - AL

01

29ª ZONA ELEITORAL RUA 22 DE DEZEMBRO, 181, CENTRO,
CEP: 57420-000 - BATALHA - AL

01

31ª ZONA ELEITORAL

RUA PROFESSORA MARIA JOSÉ DE R. 
BARROS, S/N - FÓRUM ELEITORAL, 
CENTRO, CEP: 57580-000 - MAJOR ISI-
DORO - AL

01

33ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL

01    

34ª ZONA ELEITORAL
RUA PEDRO CAVALCANTE, 458, CEN-
TRO, CEP: 57265-000 - TEOTÔNIO VI-
LELA - AL

01

37ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA GOVERNADOR MOACIR AN-
DRADE, 621, CENTRO, CEP: 57290-
000 - PORTO REAL DO COLÉGIO - AL

01

39ª ZONA ELEITORAL
RUA CÔNEGO NICODEMOS, 16, CEN-
TRO, CEP: 57490-000 - ÁGUA BRANCA
- AL

01

40ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADOR JOÃO DANTAS FEITO-
SA, 424 A/B, CENTRO, CEP: 57480-
000 - DELMIRO GOUVEIA - AL

01

44ª ZONA ELEITORAL
AVENIDA PROGRESSO, 360, PRO-
GRESSO, CEP: 57360-000 - GIRAU DO 
PONCIANO - AL

01

45ª ZONA ELEITORAL
RUA JURACY TENÓRIO CAVALCANTE, 
53, CENTRO, CEP: 57620-000 - IGACI -
AL

01

46ª ZONA ELEITORAL RUA CLARINDO AMORIM, CENTRO, 
CEP: 57570-000 - CACIMBINHAS - AL

01

47ª ZONA ELEITORAL AVENIDA JOÃO FERNANDES VIEIRA, 
495, CENTRO, CEP: 57250-000 - CAM-
PO ALEGRE - AL

01

48ª ZONA ELEITORAL
RUA LADISLAU COIMBRA, 128, CEN-
TRO, CEP: 57680-000 - BOCA DA 
MATA - AL

01
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49ª ZONA ELEITORAL
RUA VEREADORA MARIA JOSÉ PEREI-
RA PACHECO, 01, CENTRO, CEP: 
57275-000 - SÃO SEBASTIÃO - AL

01

50ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA FRANCISCO SOARES, S/N, 
CENTRO, CEP: 57520-000 - MARAVI-
LHA - AL

01

51ª ZONA ELEITORAL
AV.ENIDA MANOEL MACIANO, 418, 
CENTRO, CEP: 57445-000 - SÃO JOSÉ 
DA TAPERA - AL

01

53ª ZONA ELEITORAL
PRAÇA LAURENTINO GOMES DE BAR-
ROS, 02, CENTRO, CEP: 57980-000 - 
JOAQUIM GOMES - AL

01

54ª ZONA ELEITORAL AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ - AL

01

55ª ZONA ELEITORAL
RUA GERVÁSIO DE OLIVEIRA LIMA, 
147, NOVO HORIZONTE, CEP: 57312-
630 - ARAPIRACA - AL

01

OUVIDORIA ELEITORAL
RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FA-
ROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 
(EDIFÍCIO-SEDE)

01

SEÇÃO DE BIBLIOTECA E 
EDITORAÇÃO/ARQUIVO 
CENTRAL

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 406, FA-
ROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 01

CENTRAL TELEFÔNICA - 
EDIFÍCIO-SEDE - TRE ALA-
GOAS

RUA ARISTEU DE ANDRADE, 377, FA-
ROL, CEP: 57051-060 - MACEIÓ - AL 
(EDIFÍCIO-SEDE)

01

CENTRAL TELEFÔNICA (FÓ-
RUM ELEITORAL DE MA-
CEIÓ)

AVENIDA FERNANDES LIMA, 3487, FA-
ROL, CEP: 57057-000 - MACEIÓ-AL 01

PORTARIA ANTIGA SEDE 
TRE ALAGOAS

PRAÇA VISCONDE DE SININBU, S/N, 
CENTRO, CEP: 57020-720 - MACEIÓ-
AL

01

SEÇÃO DE ALXOMARIFADO
AVENIDA MENINO MARCELO, 7200 D, 
SERRARIA, CEP: 57046-000 - MACEIÓ-
AL

01

COLÔNIA LEOPOLDINA 
(TERMO DA 16ª ZE)

RUA SEVERINO FERREIRA DE LIMA, 
09, CENTRO, CEP: 57975-000 - COLÔ-
NIA LEOPOLDINA-AL

01

MARAGOGI (TERMO DA 14ª 
ZE)

PRAÇA BATISTA ACIOLY, 40, CENTRO, 
CEP: 57955-000 - MARAGOGI-AL

01

PIRANHAS (TERMO DA 40ª 
ZE)

RUA CAMPO GRANDE, 60, XINGÓ, 
CEP: 57460-000 - PIRANHAS-AL

01
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2.2 ESPECIFICAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA - TRE/AL

2.2.1 Central Telefônica Digital, marca UNIFY, Modelo Openscape X.

 

3 - JUSTIFICATIVA

3.1 Atualmente o atendimento da demanda para os serviços de telefonia fixa no
interior do Estado se dá por meio do contrato 02/2016, o qual terá sua vigência
expirada  em  janeiro  de  2022.  Salienta-se  por  oportuno  que  o  contrato
02/2016 já  foi  prorrogado com fulcro  no §  4º,  do  art.  57,  da Lei  Federal  nº
8.666/93 e não permite novas prorrogações.

3.2 Portanto para assegurar a necessária continuidade no atendimento dos ser-
viços do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo em vista a necessidade de
comunicação,  tanto  interna quanto externa,  é  imprescindível  a  realização  de
novo procedimento licitatório.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DO SERVIÇO LOCAL

A CONTRATADA deverá proporcionar aos telefones do CONTRATANTE as seguin-
tes facilidades:

4.1 Prestação continuada de Serviços de Telefonia Fixa Comutada para as uni-
dades do Poder Judiciário de Alagoas, contemplando o Serviço Fixo Comutado
(STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), nas áreas de presença da
Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas;

4.2 Suporte técnico em período integral, instalação e manutenção, 24 (vinte e
quatro) horas ininterruptas, 7 (sete) dias por semana; durante todo o período de
vigência contratual, salvaguardados os casos de interrupções programadas;

4.3 A Contratada deverá indicar formalmente um Consultor Técnico para acom-
panhar a prestação dos serviços objeto desta licitação;

 5 -  DO PERFIL DE TRÁFEGO

5.1 O perfil de tráfego das ligações telefônicas efetuadas, estimado em minutos
(Anexo I), servirá tão somente de subsídio às licitantes na formulação das pro-
postas e na indicação do percentual de desconto e, a SEIC, na análise e aferição
da proposta mais vantajosa para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

5.2 O perfil indicado, no entanto, não se constitui em qualquer compromisso fu-
turo para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

6 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE emitirá ordem de serviço
com o registro dos serviços que serão disponibilizados. Após o recebimento da
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ordem de serviço pela CONTRATADA iniciar-se-á a contagem do prazo de entre-
ga para execução dos serviços;

6.2 A CONTRATADA somente poderá ativar os serviços formalmente solicitados
por meio da ordem de serviço.
6.3. A CONTRATANTE poderá emitir ordem de serviço parcial ou total a seu crité-
rio, garantida a confecção de ordem de serviço inicial equivalente a no mínimo
70% (setenta por cento) do total global contratado.
6.4 A formalização de Ordem de Serviço é restrita aos serviços de assinatura. O
consumo das ligações efetivamente realizadas prescinde de emissão de Ordem
de Serviço.
6.5 Havendo necessidade de mudança de endereço em alguma unidade jurídico
administrativa do Tribunalo Eleitoral no Estado de Alagoas, a Contratante emitirá
ordem de serviço específica para transferência de endereço a qual deverá ser
atendida observados os mesmos prazos para instalação previstos neste Termo
de Referência.
6.5.1 Nas hipóteses de necessidade de transferência de endereço, a Contratada
fará jus à remuneração equivalente ao preço de instalação constante em sua
proposta e no instrumento contratual.
6.5.2. A Contratante deverá notificar à Contratada acerca de eventuais mudan-
ças de endereço assim que tenha notícia da respectiva necessidade, para que
esta possa tomar as providências de infraestrutura que se façam necessárias.
Havendo alguma restrição técnica para a instalação em novos endereços, a Con-
tratada deverá comunicar, de forma circunstanciada, à Contratante.

 

7 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação Até 30 dias

Ativação dos Serviços Até 30 dias

Desativação da Linha Até 24 horas

Desativação de Serviços Até 24 horas

Bloqueio de Linha Até 06 horas

Desbloqueio de Linha Até 06 horas

 

7.1 Eventuais falhas na execução dos serviços contratados deverão ser sanadas
em até 24 (vinte e quatro) horas. Excetuam-se desse prazo as situações em que
comprovar-se a impossibilidade da empresa em sanear as falhas por motivos de
força maior, caso fortuito e outras situações devidamente justificadas e previstas
em norma jurídica.
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8 - ESTRATÉGIA DE CONTRATAÇÃO

8.1 Os  serviços  serão  contratados  com  base  no  art.  25,  caput,  da  Lei  nº
8.666/93.

 

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1 Cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referência.
9.2 Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes no âmbito fe-
deral, ou estadual, bem como, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de to-
das as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL.
9.3 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à CONTRA-
TANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
de prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a
que estiver sujeita.
9.4 Prestar o serviço objeto desta contratação 24 (vinte e quatro) horas por dia,
7 (sete) dias por semana, durante todo o período de vigência do contrato, salva-
guardados os casos de interrupções programadas e casos fortuitos e de força
maior.
9.5 A Contratada deverá fornecer os serviços contratados considerando o prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem
de Início dos Serviços, a ser emitida pela Unidade Técnica responsável, dentro
do qual a CONTRATADA deve realizar todas as configurações necessárias, tanto
em sua rede, quanto nas redes das Operadoras de Telefonia Pública, incluindo a
publicação da faixa de numeração, portabilidade, gerenciamento online e o ser-
viço de interceptação de chamadas, entre outros.
9.6 Promover a transferência de endereços observadas as regras contidas no
detalhamento dos serviços (item 3 do Termo de Referência);
9.7 Os custos de dispositivos eletrônicos, dispositivos ópticos, demais acessó-
rios e materiais necessários não devem ser cobrados à Contratante e nem mes-
mo eventuais despesas para compatibilização e adequação da infraestrutura de
acesso à rede da Operadora, ficando esse custo a cargo da Contratada.
9.8 Fornecer número telefônico para contato e registro de ocorrências sobre o
funcionamento do serviço contratado, com funcionamento 24 (vinte e quatro)
horas por dia e 7 (sete) dias por semana, disponibilizando à CONTRATANTE, e/ou
a quem estiver designar, um atendimento diferenciado por meio de consultoria
especializada, excluindo a disponibilização de central de atendimento estilo Call
Center.
9.9 Credenciar por escrito, junto à CONTRATANTE, um preposto idôneo com po-
deres de decisão para representar a CONTRATADA, principalmente no tocante à
eficiência e agilidade da execução dos serviços objeto deste Termo de Referên-
cia.

9.9.1 O preposto deverá ser indicado no prazo máximo de 24 horas úteis após a
assinatura do contrato.
9.9.2 No momento do afastamento do preposto definitivamente ou temporaria-
mente, a CONTRATADA deverá comunicar ao Gestor do Contrato por escrito o
nome e a forma de comunicação de seu substituto até o fim do próximo dia útil.
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9.10 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATANTE em até 2 (dois) dias úteis, por intermédio do consultor de-
signado para acompanhamento do contrato, a contar de sua solicitação.
9.11 Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de
modo a obter uma operação correta e eficaz.
9.12 Não veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca da presta-
ção dos serviços do Contrato, sem prévia autorização da CONTRATANTE.
9.13 Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se à mais ampla e ir-
restrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as re-
clamações formuladas.
9.14 Prestar esclarecimentos à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos no-
ticiados que se refiram a CONTRATADA, independente de solicitação.

9.15 Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade ou atuali-
dade nos serviços e prestar os esclarecimentos e orientações julgados necessá-
rios.
9.16 Apresentar mensalmente e de forma gratuita, juntamente com a Nota Fis-
cal, detalhamento dos serviços prestados de voz, tanto em papel quanto em ar-
quivo eletrônico compatível com Microsoft Office Excel ou OpenOffice Calc ou,
sob demanda, em arquivo de texto no formato TXT, no padrão FEBRABAN (ver-
são 2 ou superior, conforme www.febraban.org.br), incluindo detalhes das cha-
madas (número chamado e chamador, duração, data e hora da chamada, ou-
tros) e valor do serviço, que deverá conter todos os tributos e encargos, confor-
me preços contratados no processo licitatório.
9.17 A versão em papel das faturas deve apresentar o detalhamento das cha-
madas por ramal ou linha, com quebra de página, ou seja, o início do detalha-
mento de um novo ramal ou linha deve ser feito sempre em uma nova página.
9.18 Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem
indicados pela CONTRATANTE, para realizar as solicitações relativas a esta con-
tratação, tais como manutenção, configuração, entre outros.
9.19 Levar, imediatamente, ao conhecimento do Gestor do Contrato, qualquer
fato extraordinário ou anormal que ocorrer na execução do objeto contratado,
para adoção das medidas cabíveis.
9.20 Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultan-
tes da adjudicação da licitação oriunda deste Termo de Referência.

9.21 Assumir inteira responsabilidade, técnica e operacional, do objeto contrata-
do, não podendo, sob qualquer hipótese, transferi-la a outras empresas por pro-
blemas de funcionamento do serviço.
9.21.1 Caso o problema de funcionamento do serviço detectado tenha a sua ori-
gem fora do escopo do objeto contratado, a CONTRATADA repassará as informa-
ções técnicas com a devida análise fundamentada que comprovem o fato para a
CONTRATANTE, sem qualquer ônus para esta.
9.22 Não fazer uso das informações prestadas pela CONTRATANTE que não seja
em absoluto cumprimento ao contrato em questão.
9.23 Garantir sigilo e inviolabilidade das conversações realizadas por meio do
serviço desta contratação, respeitando as hipóteses e condições constitucionais
e legais de quebra de sigilo de telecomunicações.
9.23.1 A quebra da confidencialidade ou sigilo de informações obtidas na pres-
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tação de serviços da CONTRATADA ensejará a responsabilidade criminal, na for-
ma da lei, sem prejuízo de outras providências nas demais esferas.
9.24 Sujeitar-se aos acréscimos e supressões contratuais estabelecidos na for-
ma do art. 65 da Lei n°8.666/93, ou seja, os acréscimos ou supressões que se fi-
zerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atuali-
zado do contrato.
9.25 Responder por quaisquer interferências de estranhos nos acessos em servi-
ço, bem como zelar pela integridade da comunicação.
9.26 Providenciar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o serviço de troca
de número, sem qualquer ônus extra para a CONTRATANTE.
9.27 Atender às solicitações de serviços de instalação, habilitação ou qualquer
outro tipo de serviço eventualmente solicitado, somente por preposto designado.
9.28 A contratada deverá manter serviço antifraude, em horário comercial com
detecção de clonagem e tomar as devidas providências, imediatamente após ter
ciência de ocorrência e sanar as falhas de modo que os usuários possam reto-
mar à utilização do serviço no prazo máximo de 24 horas, não eximindo a con-
tratada da responsabilidade por  quaisquer ligações que sejam realizadas  por
aparelhos clonados ou em quaisquer outras modalidades de fraude.

9.29 Os serviços relacionados a seguir deverão ser prestados sem ônus adicio-
nais para o órgão contratante:
a. Habilitação;
b. Troca de número;
c. Custo de sindicância e ligações provenientes de eventual clonagem da linha
fixa;
d. Cancelamento da linha;
e. Reativação de número de linha;

f. Disponibilização de ferramenta on line (conta on line) para consulta ao deta-
lhamento das faturas e dos serviços, com acesso aos gestores e/ou administra-
dores do contrato.

9.30 A contratada não será responsável:
a) Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior;
b) Por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não previstos neste
Termo de Referência e/ou no Contrato firmado;
c) Por atos e fatos que não se configurem dolo, culpa ou má fé da Contratada.
9.31 É vedado à contratada exigir a contratação de quaisquer serviços adicio-
nais aos contratados por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

 

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 O CONTRATANTE obriga-se, durante a execução do Contrato a:
a) Observar e fazer cumprir fielmente o que estabelece este Termo de Referên-
cia;
b) Emitir O.S. – Ordens de Serviço para o início da prestação dos serviços, insta-
lação de novos links e/ou mudanças de endereço;
c) Comunicar formalmente a Contratada as necessidades de mudança de ende-
reços, tão logo tenha ciência dos eventuais casos;
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d) Garantir, quando necessário, o acesso dos empregados da CONTRATADA às
dependências que receberão as instalações do serviço contratado para execução
dos serviços referentes ao objeto contratado, após o devido cadastramento dos
referidos empregados pela CONTRATANTE;
e) Prestar as informações e esclarecimentos relativos ao objeto desta contrata-
ção que venham a ser solicitados pelo preposto designado pela CONTRATADA;
f) Acompanhar a prestação dos serviços e execução do contrato por meio de ser-
vidores especialmente designados para atuar como Fiscais do Contrato e realizar
a gestão contratual através do servidor designado como Gestor do Contrato.

 

11 -  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 A execução dos serviços será acompanhada e fiscalizada através dos Che-
fes de Cartórios, Chefes de Unidades e/ou Juízo Coordenador de Fórum Eleitoral,
por Servidor(a) lotado na Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição (SPAE), da
Coordenadoria de Serviços Gerais, vinculados à Secretaria de Administração, na
condição de representante do Tribunal Regional Eleitoral, ficando a Gestão da
Contratação atribuída s servidor(a) lotado na Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC.

11.2 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da Seção de
Gestão de Contratos - SEGEC, deverão ser solicitadas ao Secretário de Adminis-
tração do Tribunal Regional Eleitoral, em tempo hábil para a adoção das medi-
das convenientes.

 

12 -  DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 Caberá à fiscalização a atestação das faturas correspondentes ao serviço
telefônico prestado, bem como a observação aos preceitos da Resolução TRE/AL
nº 15.787/2017 no que pertine à Fiscalização Técnica dos Contratos.

 

13 - DO REAJUSTE

13.1 Os reajustes de tarifas devem ser comunicados à CONTRATANTE, por meio
de documento oficial expedido pela CONTRATADA.
 

14 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

14.1 A prestação dos serviços é de natureza continuada, desta forma, o prazo
para execução dos serviços e de vigência do contrato será de 12 (doze) meses,
nos termos do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/1993, a contar da data de sua as-
sinatura.

 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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15.1 A contratada que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta,
não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para a contratação, ensejar o retardamento da execução contratual, 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 pre-
juízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais cominações
legais.

15.2 Pela inexecução total ou parcial a contratada ficará sujeita às sanções ad-
ministrativas previstas nas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, no que couber,
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 le-
gais.

15.3 As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e con-
tratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à contratada junta-
mente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamen-
tos a serem efetuados.

15.4 A contratada ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional,
variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

a) Multa moratória - a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 0,1%
(um décimo por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida pelo atraso injus-
tificado na execução de qualquer obrigação contratual ou legal, podendo esse
valor abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, quando for o
caso, cobrado administrativa ou judicialmente;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida ou, não
sendo possível determinar este valor, sobre o valor total do Contrato;

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato ou do valor rema-
nescente, em razão, respectivamente, de inexecução total ou parcial do mesmo.

15.4.1 Também poderão ser aplicadas as seguintes sanções: Suspensão tempo-
rária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administra-
ção; e Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Publicação. 

15.4.2 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será
descontado de pagamentos eventualmente devidos à contratada ou cobrado ju-
dicialmente; 

15.5 Excepcionalmente, ad cautelam, a Administração poderá efetuar a reten-
ção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento
administrativo.

15.6 O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado ju-
dicialmente.
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15.7 Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade compe-
tente sempre se valerá dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de cir-
cunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.

15.8 A contratada, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a pres-
tação dos serviços, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por es-
crito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocor-
rência, 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 execu-
ção, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

15.9 Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

15.10 Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplica-
da, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o paga-
mento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

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

15.12 O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13 No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pa-
gar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no de-
vido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

15.14 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.

15.15 Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas  reguladoras  da  matéria,  em  especial  as  Leis  n  os  8.666/1993  e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15.16 Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de adver-
tência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diá-
rio Oficial da União.

 

16 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAIS

16.1 Os serviços deverão se pautar no uso racional de recursos e equipamentos,
de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos,
bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às premissas da
responsabilidade ambiental desejáveis.
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15/12/2021 18:47 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6828944 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 15/12/2021 18:47:05
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6828944
   Data prevista de publicação: 16/12/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14105451 Extrato do Contrato 26-2021 (Marcelo Ferrigo).rtf bf222609869fe749
7187fbfbc89660e8 4,00 R$

132,16

14105452 Extrato do Contrato 28-2021 (OI SA).rtf 8cc0ddf36c1aa4c4
d461ca34237a62de 4,00 R$

132,16

14105453 Extrato Ata de Registro de Precos n. 15-2021 -TECH MAVEIS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITARIO E ESCOLA EIRELI.rtf

e267bc34be64a48b
77d4c67e66fddeb8 5,00 R$

165,20

14105454 Extrato do 2A Termo Aditivo ao Contrato nA 33-2019 ( FSF
TECNOLOGIA S.A.).rtf

102a3369b6eb36c4
cada1d2e7b2a2428 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 18,00 R$
594,72
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.

À SCON,

Para registro contábil do Contrato nº 28/2021.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/12/2021, às 13:07, 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
0990660 e o código CRC 19C870ED.

0004975-29.2021.6.02.8000 0990660v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  16/12/21  14:05     NS                               USUARIO : NATALY KELRY   
  DATA EMISSAO      : 16Dez21   VALORIZACAO : 16Dez21  NUMERO  :
2021NS004603   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 76535764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL      
  TITULO DE CREDITO : 2021RC000121            DATA VENCIMENTO  : 16Dez21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO Nº 28/2021 (0990018), CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
  TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADES LOCAL (FIXO-FIXO E FIXO-
MÓVEL
  (VC1), TERMINAIS ANALÓGICOS PARA A SEDE DO TRE/AL, PARA OS CARTÓRIOS
ELEITORAI
  S DA CAPITAL E DO INTERIOR, PARA O GALPÃO DE ARMAZENAMENTO DAS URNAS
ELETRÔNIC
  AS, PARA A ANTIGA SEDE DO TRE/AL E PARA O ALMOXARIFADO. PROCESSO SEI Nº
000497
  5-29.2021.6.02.8000.                                                          
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 76535764000143                 812310201                            
                                                                       74.071,50
                                                                                
  LANCADO POR : 11690558423 -  NATALY KELRY                    16Dez21   14:05  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
********************************************************************************

  __ SIAFI2021-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  16/12/21  14:06                                      USUARIO : NATALY KELRY   
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 0990740         SEI 0004975-29.2021.6.02.8000 / pg. 395



  CONTA CORRENTE  : N 76535764000143                                            
  OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                             
                               SALDO ANTERIOR A 01DEZ                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    16Dez 070011 00001 NS004603 541404           74.071,50C           74.071,50C
                                                                                
                                                                                
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por NATALY KELRY DE OLIVEIRA BRITO,
Estagiário(a), em 16/12/2021, às 14:07, 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
0990740 e o código CRC 69E65D95.

0004975-29.2021.6.02.8000 0990740v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS004603   

Observação:

À Unidade Gestora,
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 16/12/2021, às 18:34, 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
0991251 e o código CRC BED80D03.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de dezembro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário, 
 
Solicito que sejam designados os seguintes

servidores como gestor e substituto do Contrato nº 28/2021
firmado com a empresa Oi Telemar.:

a) Gestor do Contrato: André Frazão de Omena;
b) Gestora Subsituta: Guilherme Machado Rebelo.
 
Por se tratar de um contrato de serviços de

telefonia, recomendo, s.m.j, que os fiscais setoriais sejam os
servidores administrativos e chefes de cartório usuários do
serviço. 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 17/12/2021, às 09:23, 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
0991602 e o código CRC C3C27FF0.

0004975-29.2021.6.02.8000 0991602v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: luiz.matos@oi.net.br, marcos.rocha@oi.net.br, vanessa.raupp@oi.net.br
Data: 17/12/2021 06:13 PM
Assunto: Contrato 28/2021 para acompanhamento

Prezados,

 
Segue o Contrato nº 28/2021, assinado, para acompanhamento.

 
 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexados:

Arquivo: contrato 28-
2021.pdf

Tamanho:
291k

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, 20 de dezembro de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEGEC (doc. 0975887), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar o servidor André Frazão de Omena,
lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar
como gestor, e o servidor Guilherme Machado Rebelo, titular
da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como
gestor substituto, do Contrato nº 28/2021 (doc. 0990018),
referente a prestação de serviço telefônico fixo comutado
(STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1),
terminais analógicos para a sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios Eleitorais da Capital e
do Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o
Almoxarifado, firmado com a empresa OI S/A, inscrita
no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, conforme publicação
no DOU, da homologação do Extrato de Inexigibilidade de
Licitação (doc. 0985048).

Funcionarão como fiscais setoriais os chefes de
cartório eleioral e os responsáveis pela Central de
Atendimento ao Eleitor, incluindo extensões, pela Biblioteca e
pelo Almoxarifado. Os fiscais setoriais ficam encarregados dos
tempestivos atestos das despesas relativas à respectiva
unidade, além dos demais atos de fiscalização dos serviços
prestados sob sua responsabilidade.  
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Os agentes designados deverão realizar seus atos
em conformidade com o previsto nos arts. 20, 21 e 22, da
Resolução nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 13:40, 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
0992749 e o código CRC 68C513A8.

0004975-29.2021.6.02.8000 0992749v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0992749, no sentido
das indicações dos servidores André Frazão de Omena, lotado na
Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como Gestor,
e Guilherme Machado Rebelo, Titular da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como Gestor Substituto, do
Contrato nº 28/2021 (0990018), referente à prestação de serviço
telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-
móvel (VC1), terminais analógicos para a Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios Eleitorais da Capital e do
Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas Eletrônicas,
para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, firmado com
a empresa OI S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43,
conforme publicação no DOU, da homologação do Extrato de
Inexigibilidade de Licitação (0985048).

 
Funcionarão como Fiscais Setoriais os Chefes de

Cartório Eleioral e os responsáveis pela Central de Atendimento ao
Eleitor, incluindo extensões, pela Biblioteca e pelo Almoxarifado. Os
fiscais setoriais ficarão encarregados dos tempestivos atestos das
despesas relativas à respectiva Unidade, além dos demais atos de
fiscalização dos serviços prestados sob sua responsabilidade. 

 
De todo o exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, sugerindo que seja autorizada a emissão de portaria com
as indicações ora propostas, ressaltando que a gestão e a fiscalização
designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, 21 e 22 da Resolução n.º 15.787/2017.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/12/2021, às 11:15, 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
0993127 e o código CRC A42C9C11.

0004975-29.2021.6.02.8000 0993127v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0004975-29.2021.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização Portaria

 

Decisão nº 3105 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0993127 trazendo proposição
formulada pela Secretaria de Administração, por conduto do
Despacho GSAD 0992749, no sentido das indicações dos
servidores André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como Gestor, e Guilherme
Machado Rebelo, Titular da Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como Gestor Substituto, do Contrato nº
28/2021 (0990018), referente à prestação de serviço telefônico fixo
comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1),
terminais analógicos para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, para os Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior, para o
Galpão de Armazenamento das Urnas Eletrônicas, para a Antiga Sede
do TRE/AL e para o Almoxarifado, firmado com a empresa OI S/A,
inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, conforme publicação
no DOU, da homologação do Extrato de Inexigibilidade de
Licitação (0985048).

Funcionarão como Fiscais Setoriais os Chefes de
Cartório Eleioral e os responsáveis pela Central de Atendimento ao
Eleitor, incluindo extensões, pela Biblioteca e pelo Almoxarifado. Os
fiscais setoriais ficarão encarregados dos tempestivos atestos das
despesas relativas à respectiva Unidade, além dos demais atos de
fiscalização dos serviços prestados sob sua responsabilidade. 

AUTORIZO a emissão de portaria com as indicações ora
propostas, ressaltando que a gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no art.
20, 21 e 22 da Resolução n.º 15.787/2017.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/12/2021, às 13:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0994021 e o código CRC 779A2243.

0004975-29.2021.6.02.8000 0994021v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 531/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº   0004975-29.2021.6.02.8000

 
RESOLVE:
Art. 1º. Designar os servidores André Frazão de

Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos - SEGEC,
para atuar como Gestor, e Guilherme Machado Rebelo,
Titular da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar
como Gestor Substituto, do Contrato nº 28/2021 (0990018),
referente à prestação de serviço telefônico fixo comutado
(STFC), na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1),
terminais analógicos para a Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios Eleitorais da Capital e
do Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o
Almoxarifado, firmado com a empresa OI S/A, inscrita
no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, conforme publicação
no DOU, da homologação do Extrato de Inexigibilidade de
Licitação (0985048).

Art. 2º. Designar como Fiscais Setoriais os
Chefes de Cartório Eleioral e os responsáveis pela Central de
Atendimento ao Eleitor, incluindo extensões, pela Biblioteca e
pelo Almoxarifado, os quais ficarão encarregados dos
tempestivos atestos das despesas relativas à respectiva
Unidade, além dos demais atos de fiscalização dos serviços
prestados sob sua responsabilidade. 

Art. 3º. A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
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Art. 4º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 24 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/12/2021, às 12:06, 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
0994348 e o código CRC 75A56EA1.

0004975-29.2021.6.02.8000 0994348v3
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Desembargador Presidente
Maceió, 22 de dezembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 530/2021 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e nos termos do Procedimento Administrativo nº
0008628-39.2021.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Judiciário da Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer,
como 1ª substituta, a Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção de Gestão Financeira da
Coordenadoria Orçamentária e Financeira, durante os afastamentos e impedimentos legais e
regulamentares do servidor Titular.
Art. 2º. Designar a servidora DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA, ocupante do cargo efetivo
de Analista Judiciário da Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para exercer,
como 2ª substituta, a Função mencionada no Art. 1º, em caso de vacância, bem como durante os
afastamentos e impedimentos legais e regulamentares concomitante do servidor Titular e da 1ª
substituta.
Art. 3º. Fica revogada a Portaria Presidência nº 259/2020, publicada no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas em 14 de agosto de 2020.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente
Maceió, 22 de dezembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 512/2021 TRE-AL/PRE/GPRES
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de urgente realização de mudança de local da sede que abriga o
Cartório Eleitoral da 51ª ZE/AL -São José da Tapera/AL e novo prazo para reinstalação de
equipamentos de informática no novo imóvel, conforme os registros que constam no Processo SEI
nº 0008324-81.2021.6.02.8051 e SEI nº 0008460-78.2021.6.02.8051.
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar, com fulcro no que dispõe o artigo 19 do Provimento 06/2011 da Corregedoria
Regional Eleitoral de Alagoas, a suspensão do expediente cartorário na 51ª Zona Eleitoral, sediada
no Município de São José da Tapera/AL, no período de 07/01/2022 à 11/01/2022.
Art. 2º. Determinar a aplicação, quanto aos prazos processuais que se iniciariam e venceriam no
período da realização da mudança, as disposições insculpidas no art. 224, §1º, do Código de
Processo Civil.
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 531/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e e
tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº 0004975-29.2021.6.02.8000
RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos -
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Art. 1º. Designar os servidores André Frazão de Omena, lotado na Seção de Gestão de Contratos -
SEGEC, para atuar como Gestor, e Guilherme Machado Rebelo, Titular da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, para atuar como Gestor Substituto, do Contrato nº 28/2021 ( ),0990018
referente à prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local (fixo-fixo e
fixo-móvel (VC1), terminais analógicos para a Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para
os Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior, para o Galpão de Armazenamento das Urnas
Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, firmado com a empresa OI S/A,
inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43, conforme publicação no DOU, da homologação do
Extrato de Inexigibilidade de Licitação ( ).0985048
Art. 2º. Designar como Fiscais Setoriais os Chefes de Cartório Eleioral e os responsáveis pela
Central de Atendimento ao Eleitor, incluindo extensões, pela Biblioteca e pelo Almoxarifado, os
quais ficarão encarregados dos tempestivos atestos das despesas relativas à respectiva Unidade,
além dos demais atos de fiscalização dos serviços prestados sob sua responsabilidade.
Art. 3º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 24 de dezembro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 421/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no Procedimento
Administrativo nº 0006581-92.2021.6.02.8000,
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a contratação de empresa para a
aquisição de softwares específicos de engenharia e arquitetura, consoante Documento de
Oficialização de Demanda - DOD n.º 36/2019, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, cujos
membros serão os servidores Erivaldo José de Souza, lotado na Seção de Manutenção e Reparos-
SMR, como integrante demandante, Sarah Veiga Calado, como integrante técnico, bem como o
servidor Rodrigo Ferreira Moura, lotado no Gabinete da Secretaria de Administração, como
representante administrativo.
Art.2º Torna-se sem efeito a Portaria 400/2021, publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral
de Alagoas, n. 189, de 01 de outubro de 2021, página 3.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
DESEMBARGADOR PRESIDENTE
Maceió, 11 de outubro de 2021.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 524/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 524/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares,

CONSIDERANDO as regras internas fixadas na Instrução Normativa nº 5/2021 (doc. ), do0905680
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de janeiro de 2022.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

531/2021, no DEJEAL (0997859), faço remessa dos presentes
autos À SLC, para registro da gestão/fiscalização e posterior
remessa do feito às respectivas unidades de lotação dos
designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/01/2022, 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
0997861 e o código CRC 9ED07858.
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AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º 192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público os preços registrados no

Sistema de Registro de Preços, conforme descrição abaixo. A ata está disponível na internet, no endereço eletrônico http://web.trf3.jus.br/contas/ At a s R e g i s t r o P r e ç o s .

. Processo nº 0017925-45.2020.4.03.8000

. Pregão Eletrônico nº 003/2021-RP

. Ata de Registro de Preços n.º 12.034.10.2021

. Validade: 01/12/2022

. Fornecedor: FHB COMERCIAL ELETRÔNICA EIRELI (CNPJ nº 09.534.916/0001-04)

. Classificação: 1º lugar

. Item Descrição MARCA / MODELO Preço R$

.

01(cota
principal) e 02
(cota reservada

a ME/EPP)

Microfone transmissor, padrão polar cardioide, tipo bastão, com tecnologia digital de transmissão, com
encriptação e com compatibilidade total com a base receptora. SHURE QLXD24 / SM58

10.200,00

. Base receptora com tecnologia digital de recepção, encriptação, sistema de varredura de frequências e
seleção de bandas e com compatibilidade total com o microfone transmissor.

. Baterias de íons de lítio recarregáveis, tipo AA e compatíveis com o microfone. 2 Kits com 2 (duas)
baterias CADA.

. Carregador de baterias de íons de lítio, com tecnologia digital e compatível com as baterias e o
microfone.

. Pedestal de mesa adequado para o peso do microfone sem fio.

. 03 Gravador digital portátil.
TASCAM / DRX40X

2.700,00
. Cabo / fonte de alimentação externa, direto na rede elétrica, compatível com gravador.
. Mídia de gravação. 2 (duas) unidades
. Pilhas alcalinas, ou recarregáveis de NiHM, tipo AA.

Com o mínimo de 3 (três) unidades por kit.

São Paulo, 7 de dezembro de 2021.

JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que, conforme
Termo Aditivo nº 12.024.11.2021, foi substituída a marca do processador e, por
conseguinte, do modelo do notebook da Ata de Registro de Preços n° 12.024.10.2021,
passando de Lenovo ThinkPad T14 GEN 2 (AMD) para Lenovo ThinkPad T14 GEN 2 CORE I7
1165G7. A Ata e o Termo Aditivo estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo, 7 de dezembro de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Primeiro ao Contrato nº 9912314384. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. OBJETO: Prorrogação da
vigência do Contrato de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS,
por mais 12 meses, a partir de 30.12.2021. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 168396; ND 3390.39;
recursos orçamentários para o exercício de 2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 209.213,00.
PA: 0010294-28.2017. ASSINATURA: Sandra Mara Cornelius da Rocha, Diretora-Geral, em
06.12.2021.

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0006455-53.2021. Objeto: Serviços de infraestrutura para entrada
física de serviços de telecomunicações no terreno do prédio sede do TRF 4ª Região.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 16/12/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 16/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/01/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também disponível no
sítio www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br..

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 15/12/2021) 90030-00001-2021NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0008033-51.2021. Objeto: Aquisição de porta-filtros em
chapa de aço galvanizada para o sistema de climatização dos prédios do TRF
4ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 16/12/2021 das 11h00 às 17h59.
Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto
Alegre/RS ou https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00001-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 16/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 11/01/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.
Informações Gerais: Edital também disponível no site www.trf4.jus.br e e-mail:
dlc@trf4.jus.br.

SANDRA MARA CORNELIUS DA ROCHA
Diretora Geral

(SIASGnet - 15/12/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 9373-93.2021.4.05. Objeto: Contratação de UMA LICENÇA DE USO
DE SOFTWARE/PLATAFORMA DE CLIPAGEM, visando o monitoramento de notícias online
em tempo real, com buscas, filtros, palavras-chaves e alertas automáticos para o Tribunal
Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 16/12/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Ed. Min. Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE
ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00057-2021. Entrega das Propostas: a
partir de 16/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
29/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em
caso de divergência entre as especificações técnicas do objeto descritas no Sistema SIASG
do portal Comprasgovernamentais e as descritas neste Edital, prevalecerão estas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/12/2021) 90031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 28/2021; PA SEI nº 0004975-29..2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: art. 25,
caput da Lei nº 8.666/1993, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e a empresa OI S/A, CNPJ nº
76.535.764/0001-43; Objeto:prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na
modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos para a sede do TRE/AL,
para os Cartórios Eleitorais da Capital e do Interior, para o Galpão de Armazenamento das
Urnas Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado, de acordo com os
quantitativos e as especificações do Termo de Referência Simplificado anexo ao Contrato;
Valor total: R$ 74.071,50; Vigência: 12 meses, a contar da assinatura (15/12/2021),
podendo ser prorrogado

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 26/2021; PA SEI nº 0006676-25..2021.6.02.8000 - TRE-AL; Fund. Legal: art. 24,
X da Lei nº 8.666/1993 e alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei
nº 14.133/2021; Partes: União, através do TRE/AL e o Sr. Marcelo Ferrigo, CPF nº
498.389.540-04; Objeto: locação do imóvel situado à Rua Barão de Jaraguá, 230, Jaraguá -
Maceió/AL para a instalação e o funcionamento do Almoxarifado, de depósito de materiais

sob a responsabilidade da Seção de Patrimônio e da Secretaria de Tecnologia da
Informação, inclusive o armazenamento de urnas eletrônicas de votação, e de guarda dos
veículos oficiais ou à disposição do TRE/AL, sob responsabilidade da Seção de
Administração de Prédios e Veículos.; Valor Mensal: R$ 26.000,00; Valor total: R$
624.000,00; Vigência: 24 meses, a partir da data da assinatura (02/12/2021).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15/2021; Proc. SEI nº 00003741-12.2021.6.02.8000; PE nº
55/2021; Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com
o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administrativos), Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com
alterações; Gerenciadores da Ata: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
CNPJ nº 06.015.041/0001-38 e a ESCOLA DE FORMAÇÃO COMPLEMENTAR DO
EXÉRCITO - SALVADOR/BA (EsFCEx/CSM), Órgão Participante; Vigência: 12
meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 07/12/2021;
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material permanente - armários;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 55/2021, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro
de Preços); TECH MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLA EIRELI,
CNPJ nº 32.300.172/0001-77, Item 01, MARTINUC CI - MOD. SWPAA0816,
unidade, 50, R$ 804,00; R$ 40.200,00; Item 02, MARTINUC CI - MOD.
SWPAB_08 07; unidade, 30, R$ 506,00; R$ 15.180,00.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2019; Processo SEI nº 0006853-
86.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "a", § 1º, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores, combinado com a Cláusula Treze do Contrato nº 33/2019; Partes: União,
através do TRE/AL, CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a empresa FSF TECNOLOGIA S.A,
CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56; Objeto: alteração quantitativa do Contrato que trata da
prestação de serviços de telecomunicações, para prover a comunicação de dados entre a
sede do TRE/AL, os Cartórios Eleitorais e escritórios remotos da Justiça Eleitoral no estado
de Alagoas, para aumentar a velocidade dos enlaces contratados. PARÁGRAFO ÚNICO - O
upgrade a ser gerado por este aditivo será de 6 (seis) circuitos de 2 Mbps para 4 Mbps e
de 22 (vinte e dois) circuitos de 4 Mbps para 6 Mbps. Valor total do aditivo: R$ 254.263,64
(duzentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro
centavos). Novo valor do contrato: 1.349.396,24 (um milhão, trezentos e quarenta e nove
mil, trezentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos Assinatura: 07/12/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 1/2020

PARTES: União, através do TRE-AP e SICREDI Belém Cooperativa de Crédito. Objeto: Altera
o preâmbulo do Contrato, para fins de substituição da razão social, que passa a ser em
nome da COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE
MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO SUL MT/AP/PA, CNPJ
26.549.311/0001-06, bem como para inclusão de Anexo, que trata do cumprimento da Lei
nº 13.709/2018. DATA DE ASSINATURA: em 14/12/2021. Signatários: Francisco Valentim
Maia, Diretor Geral do TREAP, e Rogério Griguc e Danilo Batistela Vicentim, representantes
da conveniada.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021

O senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 32/2021 (0001839-94.2021.6.03.8000), que tem
por objeto a contratação de empresa especializada no serviço de sanitização

Macapá-AP, 13 de dezembro de 2021.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 180/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 17/2021. Objeto:
Contrato de Locação de Imóvel situado no Município de Amaturá/AM, destinado a abrigar
o Posto de Atendimento do Cartório Eleitoral da 22ª Zona Eleitoral - São Paulo de
Olivença/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR:
RAIMUNDO BENEDITO ALVES COELHO. CPF: 074.346.932-15. Modalidade de Licitação:
Dispensa de Licitação. Fundamentação Legal: com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei n.
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária:
02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão Administração, com ND
33.90.36. Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de publicação de
seu extrato no Diário Oficial da União. Do PREÇO: o preço mensal do presente contrato é
de R$ 3.000,00 (três mil reais). Data da Assinatura: 07/12/2021. Assinam: Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. RAIMUNDO BENEDITO A LV ES
COELHO, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 7866/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 16/2021. Objeto:
Serviço de confecção e reforma de becas e togas. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: CONFECÇÕES DEMASI LTDA - ME. CNPJ:
04.646.337.0001-21. Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamentação Legal:
com fundamento na Lei n.8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0001 - Julgamentos de Causas e Administração do
Programa, com ND 33.90.39-70. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de
publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. Do Valor: o valor estimado global
deste contrato para o período de sua vigência é de R$ 6.065,00 (Seis mil, e sessenta e
cinco reais). Data da Assinatura: 07/12/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ
DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. FREDERICO AUGUSTO DEMASI, pela
Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 067/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução dos serviços de
reforma do edifício principal, bloco dos serviços e prédio dos Cartórios (anexo I).
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Concorrência 01/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 4.44.90.51.91; Ação 02.122.0033.153H.2261. Processo SEI nº 0010587-
61.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 725 dias, contados, a partir da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 068/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Execução dos serviços de
reforma da cobertura, recuperação da estrutura metálica e adaptação ao projeto de
segurança do prédio Anexo II. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Concorrência 01/2021.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.51.91; Ação 02.122.0033.20GP.0029.
Processo SEI nº 0011231-04.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 495 dias, contados a partir da data
de sua assinatura. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira
pelo TRE-BA e o Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012895-70.2021.6.05.8000. OBJETO: Contratação de 05 (cinco)
treinamentos com vistas à capacitação de servidores da área de TIC, conforme Projeto
Básico. FAVORECIDO: AOVS SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25,
II, c/c art. 13, VI, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.20.
Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 17.820,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de
Campos Vieira, em 14/12/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 095/2017, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO:
Prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93.
PROCESSO SEI Nº 0061251-72.2016.6.05.8000. ASSINATURA: 13/12/2021. SIGN AT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Daniel Carvalhal Marques, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Termo Aditivo ao Contrato n.º 58/2020, firmado entre o Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Alteração qualitativa e
quantitativa. FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, I, alíneas "a" e "b", e § 1º da Lei n.º 8.666/93.
Processo SEI: 0019449-21.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNAT Á R I O S :
Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 091/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa DEVIR ENGENHARIA LTDA ME. OBJETO: Alteração
quantitativa, qualitativa e prorrogação de prazo de execução. FUNDAMENTO LEGAL: art.
65, I, "a" e "b", e § 1° da Lei n.º 8.666/93. PROCESSOS SEI Nº 0096916-13.2020.6.05.8000
e 0016663-04.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Temístocles Ferreira dos Santos Neto, pela
Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 062/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI. OBJETO: Troca de
marca/modelo do item 15 para NUGARD. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e
artigo 60, c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 0017270-17.2021.6.05.8000.
ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Eduardo Henrique Farias, pelo fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 025/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa ROSARIA NATALIA GOMES. OBJETO: Troca de
marca/modelo do item 1 para Philco - PTV32G52S. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº
7.892/2013 e artigo 60, c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSO SEI: 0011846-
91.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e a Sra. Rosaria Natalina Gomes, pelo fornecedor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 052/2019, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e, de outro lado, ESPÓLIO DE NORMÉLIA BATISTA DOS SANTOS,
representado por sua Procuradora, Sra. SIONE BATISTA DOS SANTOS. OBJETO: Prorrogação
de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº
0056103-46.2017.6.05.8000. ASSINATURA: 06/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de
Campos Vieira, pelo TRE/BA e a Sra. Sione Batista dos Santos, pelo Locador.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 029/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA - UNECE. OBJETO:
Cooperação entre partícipes, visando incentivar os alunos dos cursos técnicos e superiores
da instituição de ensino, de forma voluntária, na participação do processo eleitoral
brasileiro. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93. Processo SEI n.º 0010968-
69.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contatos da data da assinatura.
ASSINATURA: 15/12/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Raimundo de Campos Vieira, pelo Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Álvaro Camilo Dias Faria, pela Instituição de Ensino.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 39/2021

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
30/11/2021, .Entrega das Propostas: a partir de 30/11/2021, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/12/2021, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos odontológicos, junto a Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 15/12/2021) 070013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 142072021. Objeto: Contratação de empresa especializada em
elaboração de Planos de Emergência contra Incêndio e Pânico em consonância com os
Projetos de Segurança contra Incêndio existente nas edificações desta Justiça Eleitoral, de
acordo com as quantidades, periodicidades,especificações, obrigações e demais condições
especificadas no Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 16/12/2021 das
08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00044-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 16/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/01/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 15/12/2021) 70007-00001-2021NE000001
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 10.064/2021. Espécie: Contrato n.º 62/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a pessoa física MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA. Objeto:
a locação de um imóvel residencial para funcionamento do Cartório Eleitoral da 60ª Zona
Eleitoral, localizado na Rua Vereador Paulo Florentino, nº 396, Bairro Centro, CEP 63.560-
000, em Acopiara/CE, medindo 7,3 (sete vírgula três) metros de frente por 27,86 (vinte e
sete vírgula oitenta e seis) metros de fundos, conforme Escritura Pública de Compra e
Venda, registrada no Cartório Manoel José, do 2º Ofício da Comarca de Acopiara/CE.
Contratada: MARIA LARISSE ELIAS DA SILVA, CPF nº 070.172.403-08. Fundamento: No art.
25, Caput, no art. 62, §3º, inciso I da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. No art. 51 da Lei
8.245/91 e ON da AGU n.º 06/2009, bem como no PAD n.º 10.064/2021. Assinam: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Maria Larisse Elias da Silva. Data:
09/12/2021
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
À SEGEC, após juntada dos comprovantes

de publicação do Extrato do Contrato no DOU, bem como do
Contrato nº 28/2021 no Portal da Transparência.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/01/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998687 e o código CRC E006693C.

0004975-29.2021.6.02.8000 0998687v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de janeiro de 2022.
À SGO.
Assunto: Emissão de empenho. Exercício 2022. Contrato

nº 28/2021.
Senhor Chefe,
 
Considerando o início do presente exercício, solicitamos

a Vossa Senhoria emissão de empenho para execução do Contrato
nº 28/2021 nos termos abaixo especificado:

EMPRESA: OI S.A.
CNPJ: 76.535.764/0001-43
VALOR MENSAL: R$ 5.229,03 (cinco mil duzentos e

vinte e nove reais e três centavos)
VIGÊNCIA CONTRATUAL:  15/12/2022.
 

PLANILHA 1 - ASSINATURA
Projeção 2022 R$ 

Valor da Assinatura 2021 102,53
Assinaturas básicas terminal não residencial -
analógico 51

Valor mensal 5.229,03
Valor estimado mensal (+10%) 5.751,93
Valor estimado anual (+10%) 69.023,16

 

PLANILHA 2 - TRÁFEGO ANALÓGICO
Projeção 2022 R$ 

Valor mensal Serviço telefônico fixo comutado local
fixofixo (chamadas locais) 9,00

Valor mensal Serviço Telefônico fixo comutado
local fixo-móvel (VC1) 765,00

Valor mensal 774,00
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Valor estimado mensal (+ 10%) 851,40
Valor estimado anual (+10%) 10.216,80

 

PLANILHA 3 - SERVIÇOS DE BLOQUEIO (ESTIMADO)
Projeção 2022 R$ 

Valor mensal Bloqueio de ligações locais para celular 30,10
Valor mensal Bloqueio de chamadas a cobrar 77,85
Valor mensal 107,95
Valor estimado mensal (+ 10%) 109,03
Valor estimado anual (+10%) 1.308,36

 
PLANILHA 4 - SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA DE TERMINAL

Projeção 2022 R$ 
Valor Transferência 64,67
Valor estimado (+ 10%) 71,14
Valor estimado anual (+10%) * 6 (quantidade
estimada) 426,84

 
PLANILHA 5 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA EVENTUAL

Projeção 2022 R$ 
Valor Instalação 58,62
Valor estimado (+ 10%) 64,48
Valor estimado anual (+10%) * 6 (quantidade
estimada) 386,88

 
PLANILHA 6 - PROJEÇÃO DE EMPENHO 2022

DESCRIÇÃO VALOR MENSAL PROJETADO
(R$)

VALOR ANUAL PROJETADO
(R$)

PLANILHA
01 5.751,93 69.023,16

PLANILHA
02 851,40 10.216,80

PLANILHA
03 109,03 1.308,36

PLANILHA
04 - 426,84

PLANILHA
05 - 386,88

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
(R$) 81.362,04
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Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 11/01/2022, às 17:31, 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
0998729 e o código CRC FBCCCC0A.

0004975-29.2021.6.02.8000 0998729v1
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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 nesta data registrei no SIAC- Sistema de
Acompanhamento de Contratos, o  Contrato nº 28/2021. Do que, para constar, eu,
Denise Maria de Araújo, Técnico Judiciário, lavrei a presente certidão, que segue
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 11/01/2022, 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
0998748 e o código CRC 88A0BD52.

0004975-29.2021.6.02.8000 0998748v2
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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
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Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
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Chefe de Seção, em 02/02/2022, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008017 e o código CRC 1F664905.

0004975-29.2021.6.02.8000 1008017v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 98 - RO 143
PE 33 - RO 144

Observação:

Valor referente ao mensal da Planilha 1, pois em contato verbal
com a SEGEC foi informado que os valores das planilhas 2 e 3 não foram
executados em 2021 e os valores referentes às planilhas 4 e 5 poderão ser
usados durante as eleições (orçamento de pleitos). Caso necessário
posteriormente reforçaremos de acordo com a demanda.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/02/2022, às 18:10, 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
1008018 e o código CRC 4F2E217F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
À SAD,
Sra. Secretária,
Diante da informação constante no evento (1008018),

registro minha assinatura no empenho 2022NE98, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/02/2022, às 11:00, 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
1008089 e o código CRC 96B00239.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/02/2022 11:47
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 98

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70277 ADM TELEFO

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

01/02/2022 Estimativo 0004975-29.2021.6.02 - 60.133,85

76.535.764/0001-43 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

21CT0028. Serviço telefônico fixo comutado (STFC). SEI 0004975-29.2021.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

96 INEXIGIBILIDADE

25 - - -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

RUA DO LAVRADIO,Nº 71, ANDAR 2, CENTRO

CEP

20230-070

Município

RIO DE JANEIRO RJ

UF Telefone

(85) 3131-9152

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

03/02/2022 11:47:18
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  03/02/2022 11:47
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 60.133,85

Total da Lista

Subelemento 58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

001 60.133,85Despasa com a contratação de serviço telefônico fixo comutado (STFC),
na modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel (VC1), terminais analógicos
para a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para os Cartórios
Eleitorais da Capital e do Interior, para o Galpão de Armazenamento das
Urnas Eletrônicas, para a Antiga Sede do TRE/AL e para o Almoxarifado
Contrato nº 28/2021 (0990018). Vigência: R$ 15/12/2022. Valor mensal:
R$ 5.229,03. Despacho SEGEC (0998729). Decisão nº 2873/2021
(0982555). SEI 0004975-29.2021.6.02.8000.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

02/02/2022 Inclusão 1,00000 60.133,8500 60.133,85

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

03/02/2022 11:47:18

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

03/02/2022 11:00:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

03/02/2022 11:47:18
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, 03 de fevereiro de 2022.
 

À SEGEC, após assinatura da Nota de
Empenho, 1008233, para continuidade dos atos de gestão.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/02/2022, às 15:20, 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
1008431 e o código CRC 42A26D87.
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