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

 

Memorando nº 694 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP
Maceió, 13 de agosto de 2021.

Para: Direção Geral

Assunto:Termo de Referência. Projeto Básico. Auditoria das Urnas Eletrônicas (Votação
Paralela). Eleições Suplementares de Campo Grande 2021.

 

Ilustríssimo Senhor
MAURÍCIO DE OMENA SOUZA
Diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Nesta.

 
 
Sr. Diretor,
 
Sirvo-me deste para, em atenção às disposições contidas

na Portaria Presidência 328 - TRE-AL, evento 0930514, constante no
DEJEAL, publicado em 12/08/2021, dá início ao Processo
administrativo referente à Gestão do contrato de filmagem
da Votação Paralela das eleições Suplementares de Campo Grande
2021, encaminhando, em documento anexo, Termo de Referência e
Projeto Básico referentes às citadas eleições para apreciação e
adoção das ulteriores medidas necessárias, evento 0930544.

Ressalto que o Termo de Referência e Projeto Básicos em
epígrafe, têm como respaldo normativo a Resolução TSE, encontrada
no endereço eletrônico
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-
23-603-de-12-de-dezembro-de-2019.

Outrossim, considerando que a indicação do local
para realização da Auditoria de Funcionamento das Urnas
Eletrônicas compete ao respectivo Tribunal, por meio de sua
Alta Gestão, informo que, o local onde se realizou a referida
Auditoria, 13º andar do Edifício- SEDE, encontra-se
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satisfatório para a presente demanda, restando pequenas
adequações, haja vista que, por se tratar de eleições a ser
realizada em um só município da 20ª Zona Eleitoral, será
feita a auditoria de funcionamento da urna em apenas uma
seção, nos termos do § 2º, do artigo 56, da Resolução
23.603/2019.

 
Por fim, reitero protestos de estimas, desejando mais

uma vez uma exitosa relação institucional nas eleições vindouras.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 13/08/2021, às 11:31, 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
0930492 e o código CRC B963BC80.

0005829-23.2021.6.02.8000 0930492v4
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
1. Objeto SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 

serviços Filmagem, com monitoramento e produção 
do material gravado para as Eleições Suplementares 
no município de Campo Grande, termo da 20ª Zona 
Eleitoral, no ano de 2021 em 1º Turno. 

2. Quantidade Adequada e conforme apresentado no item II do 
Projeto básico anexo. 

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo. 

4. Valor Estimado da Aquisição 
 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

Item 01  

 
Valor Global 

 

5. Justificativa Atender aos ditames legais, bem como necessidades 
de logística relativas à  filmagem dos eventos de 
Auditoria das Urnas Eletrônicas para as eleições 
Suplementares do Município de Campo Grande no 
ano de 2021. 

6. Prazo de Entrega  

7. Adjudicação (Por item ou Por lote) 

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN) 

9. Local de Entrega (A ser definido – pós avaliação imobiliária pelo setor 
competente). 

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução dos 
procedimentos de Auditoria das Urnas Eletrônicas. 

 
 

Maceió – AL, 12 de agosto de 2021. 
 
 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
 
 

_______________________________________________________ 
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 
Portaria 328-2021 – TRE-AL 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
 

 
 

Projeto Básico 
 

Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 
 
I – OBJETO: 
 
1.1. Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção 
do material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do 
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem 
realizados por ocasião das Eleições Suplementares de Campo Grande-AL, no ano de 2021. 
 
II - EXECUÇÃO: 
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de auditoria de funcionamento das urnas, tais 
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 
 
2.2. Toda a filmagem será realizada em um ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 01 
(uma) Seção eleitoral, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros quadrados) e 
máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área, devendo-se observar às seguintes 
especificações: 
 
2.2.1. Serão dispostas no mínimo duas câmeras para a urna eletrônica a ser auditada em seu 
funcionamento, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma outra câmera 
independente, posicionada de modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 03 
(três) câmeras; 
 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para cada câmera focada no 
terminal do eleitor da urna eletrônica; 
 
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias independentes e simultâneas, 
mais 03 (três) vias para efeito de backup no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação 
dos dados imediatamente após o final dos trabalhos; 
 
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 40” (quarenta 
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente; 
 
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 
horas no dia 12 de setembro de 2021, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da votação 
paralela. 
 
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve está totalmente 
pronto no mínimo com 15 minutos de antecedência desse horário; 
 
2.2.6. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 
a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras 
providências necessárias; 
 
3.2. Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das eleições, 
acompanhado da comissão de votação paralela, no local onde será realizada a auditoria, com o 
equipamento de filmagem e monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos 
de gravação e de backup, para a realização de ensaio operacional com o uso de urnas eletrônicas não 
envolvidas no processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento de câmeras 
e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas 
pode deliberar de forma a entender dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a 
contratada tem conhecimento suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade 
de logística provocado pela própria contratante;  
 
3.3. Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas do encerramento da votação, 
02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, 
acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente identificadas; 
 
3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da Execução, com etiquetas ou 
equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando minimamente os seguintes dados: 
3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 
3.4.2. Identificação da Câmera; 
3.4.3. Data do evento; 
3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: 
descrever); 
3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 
 
3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 
 
3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa à mídia; 
 
3.5. Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento e produção, tais 
como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc; 
 
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 9 horas do dia anterior à realização 
dos turnos das eleições, instalar no local de realização da auditoria e efetuar testes completos, conforme 
orientação do TRE-AL; 
 
3.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentos utilizados na auditoria (uma1 urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora 
laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc. 
 
3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 
 
3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07, 092

 e 21, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho 

 
1  Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá necessidade de  
garantir o equipamento a ser substituído e o substituto. 
2  É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
Nacional de Justiça. 
 
3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto 
deste contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante. 
 
3.11. Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
 
3.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 
 
3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se 
julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 
 
3.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se próprios 
ou locados; 
 
3.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de quadro próprio ou 
não; 
 
3.13.3. Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
empregados envolvidos; 
 
3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 
 
3.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 
 
3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 
 
3.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 
 
3.13.4.4. Troca de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a não perda temporal de 
gravação, ou, em havendo tal hipótese, de que margem de tempo. 
 
IV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta; 
 
4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, em caso de atraso 
injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no 
dia do pleito; 
 
4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, incidente até o quinto 
dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega dos DVDs ou mídias superiores editadas; 
 
4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de inexecução total. 

 
que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal 
condição constar expressamente dos editais de licitação. 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
 
V – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: 
 
5.1. A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente da Comissão 
de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL. 
 
VI – PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 
 
6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura e término no dia 17 de setembro 
de 2021, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse 
caso a adequação da vigência à nova data. 
 

 
_______________________________________________________ 

Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 
Gestora do contrato de filmagem 

Portaria 328-2021 – TRE-AL 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
 
ANEXO I 
 
PLANILHA DE CUSTOS POR TURNO 
 
TURNO: ____ 
 
1. MÃO DE OBRA VALOR 
a) Salário 
b) Serviços extraordinários 
c) Serviço de terceiros, pessoa física 
d) Serviços de terceiros, pessoa jurídica 
c) Encargos sociais 
d) Outros (especificar) 
 
2. INSUMOS DE MÃO DE OBRA 
a) Transporte 
b) Alimentação 
c) Outros (especificar) 
 
3. EQUIPAMENTOS 
a) Cabos de vídeo e áudio 
b) Tripés 
c) Baterias 
d) Materiais necessários à instalação dos equipamentos (especificar) 
e) Gerador de energia 
f) Câmeras 
g) Microfones 
h) Monitores 
i) Multiplexador 
j) Torres de iluminação 
l) Vídeo de DVD 
m ) Outros (especificar) 
 
4. MATERIAL DE CONSUMO 
a) DVD 
e) Outros (especificar) 
 
5. DEMAIS COMPONENTES 
a) Despesas administrativas 
b) Lucro 
6. Tributos 
a) ISS 
b) COFINS 
c) PIS 
d) SIMPLES 
 
TOTAL POR TURNO: 
 

 
 
 

Termo de Referência Auditoria das Urnas. Eleições suplementares 2021. (0930544)         SEI 0005829-23.2021.6.02.8000 / pg. 11



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
Considerando o Termo de Referência apresentado

no evento SEI nº 0930544, cujo objeto é a contratação de
serviços Filmagem, com monitoramento e produção do
material gravado para as Eleições Suplementares no
município de Campo Grande, termo da 20ª Zona Eleitoral, no
ano de 2021 e as demais informações constantes
do Memorando 694 (0930492), encaminho os presentes autos
eletrônicos à Secretaria de Administração para as
providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/08/2021, 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
0930636 e o código CRC D3521226.

0005829-23.2021.6.02.8000 0930636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
R.H.
Em uma primeira análise do Termo de Referência -

doc. 0930544. considerando a urgência da demanda, posto
estarmos a menos de um mês do pleito em tela, promovo os
seguintes encaminhamentos:

a) à Unidade autora do TR, para alterar o
documento, devendo dele excluir, s.m.j., a referência a 1º
Turno, pois se trata de eleição em  turno único, além de
indicar, no item "justificativa", o ato deliberativo para a
realização do procedimento de auditoria. Alterar o título do
item 6 para "Prazo de Execução" e indicar a data da realização
do pleito. A adjudicação será por item e o local de entrega
deverá ser alterado para local de execução, devendo ser
preenchido o campo com o ambiente indicado pela Alta
Administração. No item 10 deverá constar o ato de designação
da comissão (doc. 0930514).

b ) à SMR, para aferir se o local indicado no
Memorando 694 (doc. 0930492) atende às condições de
execução do procedimento, considerando o disposto nos 2.2
do Projeto Básico que integra o TR.

c ) à SEIC, para, com base na instrução da última
contratação da espécie, que segue o mesmo padrão, havendo
na atual proposição apenas sido reduzido o número de urnas
atendidas, verficar se houve pedido de esclarecimento na fase
de instrução processual, para se promover os ajustes que se
fizerem necessários o quanto antes e ainda preencher o item
4 do citado TR. Para efeito da cotação, adotar, como
parâmetro, a realização do evento no local indicado no
Memorando nº 694, isto é: o 13º Piso do prédio onde funciona
a sede do Tribunal.
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d ) à COFIN, para indicar a classificação
orçamentária da despesa, para efeito de preenchimento do 8
do TR.

Solicito que todas as ações sejam realizadas
em caráter prioritário, pois as eleições suplementares
de Campo Grande estão previstas para o próximo dia 12
de setembro, conforme reza o art. 1º da Resolução TRE-
AL nº 16.142, de 28.06.2021.

Peço vênia para cientificar o Sr. Diretor-Geral dos
encaminhamentos acima, ressaltando a necessidade de que
seja definido, nos autos, o local de realização do evento, para
que se possa dar sequência à instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2021, às 16:33, 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
0932041 e o código CRC B57722BF.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932041v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do item "D" do despacho

GSAD (0932041).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 17/08/2021, 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
0932112 e o código CRC 61FC45EE.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932112v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
 
Conforme despacho GSAD doc. 0932041 (para

incorporação ao termo de referência), informamos a
classificação orçamentária da despesa de Contratação de
serviços Filmagem, com monitoramento e produção do
material gravado para as Eleições Suplementares no
município de Campo Grande-AL:

Natureza da Despesa: 33903959; 
PTRES: 167871.  (programa da trabalho resumido).
 
 
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 17/08/2021, às 17:34, 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
0932136 e o código CRC B5FEAD93.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932136v1
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E-mail - 0932146

Data de Envio: 
  17/08/2021 16:56:03

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

Para (com cópia oculta):
    atendimento@ramalhoeventos.com.br
    contato@olivetreefilmes.com.br
    znestudio@znestudio.com
    comercial@consoline.com.br
    info@interrogacaofilmes.com
    cemi@terra.com.br
    contato@spnfilmes.com.br
    contato@gustavorosafilmes.com
    contato@dcstudio.com.br
    paim@paimproducoes.com.br
    eventos@chicobrandao.com.br
    marcio@videotransmissao.com.br
    contato@videotransmissao.com.br
    ibanez@blivfilmes.com.br
    contato@getninjas.com.br
    moysesmedeiros@hotmail.com
    sidneyagra2@gmail.com
    contato@studioirmaosandrade.com.br
    michel@eventusclub.com.br
    marcio@videotransmissaors.com.br
    contato@videotransmissaors.com.br
    contato@wgproducoes.com.br
    9APRODUTORA@GMAIL.COM
    orcamento@mateuslima.com
    falecom@3imagens.com
    contato@dilsonsantanafilmes.com
    contato.fabriciorodrigues@hotmail.com
    studiotavaresaju@hotmail.com
    contato@spnvideo.com.br
    fernanda@atualcomunicacao.ppg.br
    atualcomunicacao@terra.com.br
    atendimento@blowupfilmes.com.br
    renovacao12@gmail.com
    tabuleiroproducoes@gmail.com
    eventosopera@hotmail.com
    DJMAPRODUCAO@GMAIL.COM
    designfilmagens@hotmail.com
    digitalset7@hotmail.com
    antunes.daniell@gmail.com
    dantasfestas@hotmail.com
    nettomoura@hotmail.com
    totalmidiaeventos@hotmail.com
    kvservicosltda@gmail.com
    leonardo@cglvideo.com.br
    ewertoncassio@hotmail.com
    jsavilas@gmail.com
    comercial@fotoefilmeproducoes.com.br
    contato@creativefilmes.com.br
    contato@f5filmes.com
    louro@lourinhofilmes.com.br
    contato@lourinhofilmes.com.br
    dmsvideo@uol.com.br
    ancoravideo@gmail.com
    contato@proaldo.com.br

Assunto: 
  Contratação de Serviços de Filmagem para verificação das Eleições Suplementares de Campo Grande
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2021

Mensagem: 
  Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa para Filmagem com monitoramento,
gravação do áudio e produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por ocasião das
Eleições Suplementares de Campo Grande 2021, conforme Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

*****Ressalte-se que a contratação se dará de forma emergencial, tendo em vista que as Eleições
Suplementares de Campo Grande-AL ocorrerão no dia 12 de setembro de 2021.*****

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ :
06.015.041/0001-38

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0930544_TERMO_DE_REFERENCIA___Eleicoes_CAMPO_GRANDE___2021..pdf
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ATENÇÃO: Para utilização destas plantas para qualquer serviço, favor solicitar
plantas atualizadas a SMR - Seção de Manutenção e Reparos.

contato - (82)21227652

VARANDA

14
0 

cm

70 cm

1,5x1,0m
TELAO

CIRCULAÇÃO

100 cm

60 cm

100 cm

60 cm

100 cm
100 cm

100 cm

60 cm

100 cm

60 cm

100 cm
100 cm

100 cm

60 cm

100 cm

60 cm

100 cm
100 cm

PORTA EXISTENTE FECHADA

SPU
60 cm60 cm60 cm

60 cm 60 cm 60 cm

C
A

M
A

R
A20

8

E
LE

V
A
D
O
R
E
S

18
E
LE

V
A
D
O
R
E
S

14

POÇO

11

9

10

13

12

17

15

16

PORTA
CORTA-FOGO

19
HALL

6

7

5

PORTA
CORTA-FOGO

4 123

ESCADA

21

22

23

S
O

B
E

P
O
Ç
O

A
N

TE
-

A
L

G
E

R
O

Z

ALGEROZ ALGEROZ

ALGEROZ

VARANDA

LAVABO

ALGEROZ

A
L

G
E

R
O

Z

ALGEROZ

LAJE P/ CONDENSADORAS

CALHA

CALHA

C
A

L
H

A

LAVABO

HALL

FEM.

C
A

M
A

R
A20

8

E
LE

V
A
D
O
R
E
S

18
E
LE

V
A
D
O
R
E
S

14

POÇO

11

9

10

13

12

17

15

16

PORTA
CORTA-FOGO

19
HALL

6

7

5

PORTA
CORTA-FOGO

4 123

ESCADA

21

22

23

S
O

B
E

P
O
Ç
O

A
N

TE
-

A
L

G
E

R
O

Z

ALGEROZ ALGEROZ

ALGEROZ

VARANDA

LAVABO

ALGEROZ

A
L

G
E

R
O

Z

ALGEROZ

LAJE P/ CONDENSADORAS

CALHA

CALHA

C
A

L
H

A

LAVABO

HALL

AUDITORIA

FEM.

WC

COZINHA

10
0 

cm

60 cm

TREINAMENTO

14
0 

cm

70 cm

150 cm

150 cm VOL360x60cm

150 cm

150 cmVOL3

MATERIAL DA STI

150 cm

150 cm VOL3

39,63 m²

21,03 m²

29,57 m²

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

10
0 

cm

60 cm

3
4

5
6

8
9

10
11

12

14
15

16
177

13

1,5x1,0m
TELAO

150 cm

150 cmVOL3

23

CIRCULAÇÃO

100 cm

60 cm

100 cm

60 cm

100 cm
100 cm

100 cm

60 cm

100 cm

60 cm

100 cm
100 cm

100 cm

60 cm

100 cm

60 cm

100 cm
100 cm

PORTA FECHADA PERMANENTEMENTE

SPU
60 cm60 cm60 cm

60 cm 60 cm 60 cm

PLANTA BAIXA - 13º PAVIMENTO02 ESCALA LIVRE
AMPLIAÇÃO LAYOUT SPU

ESCALA:  1/7501

DESCRIÇÃO DO PROJETO / ENDEREÇO:

Responsável pelo projeto:

PROJETO:

CONTEÚDO:

DATA: ESCALA:

EDF. OAM - PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DE LAYOUT MAR/2021 INDICADA

TRE- AL
01/01

Prancha:

OAM.ATUALIZAÇÃO DE  LAYOUT.SPU.DWG
ARQUIVO:

DESENHISTA:

AMANDA CASTELO BRANCO

LUCIANA WANDERLEY

ESTUDO:

SMRTRE- AL EDF. OAM

PLANTA BAIXA 13º PAVIMENTO - LAYOUT SPU

LEGENDA DIVISÓRIAS
DIVISÓRIA EXISTENTE

DIVISÓRIA COM VIDRO EXISTENTE

PAREDE
DIVISÓRIA A DEMOLIR

DIVISÓRIA A SER DESLOCADA E COMPATIBILIZADA

DIVISÓRIA COM VIDRO A CONSTRUIR

PERMANENTEMENTE

48 m2

* SPU apresenta total de 48 m2

A
ne

xo
 -

 P
la

nt
a 

do
 1

3º
 P

av
im

en
to

. (
09

32
19

9)
   

   
   

S
E

I 0
00

58
29

-2
3.

20
21

.6
.0

2.
80

00
 / 

pg
. 1

9

AutoCAD SHX Text
135cm

AutoCAD SHX Text
135cm

AutoCAD SHX Text
135cm

AutoCAD SHX Text
GÁS

AutoCAD SHX Text
H=.48

AutoCAD SHX Text
H=1.35

AutoCAD SHX Text
VIGA H=2.00

AutoCAD SHX Text
REGISTRO

AutoCAD SHX Text
H=1.72

AutoCAD SHX Text
AA90

AutoCAD SHX Text
AA90

AutoCAD SHX Text
AA90

AutoCAD SHX Text
AA90

AutoCAD SHX Text
ø120cm

AutoCAD SHX Text
135cm

AutoCAD SHX Text
135cm

AutoCAD SHX Text
135cm



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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em resposta ao Despacho GSAD 0932041, no item

b, esta setorial informa que a área disponível no 13º
pavimento da atual sede do TRE- AL (OAM), correspondente a
CPU (Cartório de Processamento Unificado), é de 48 m²
(quarenta e oito metros quadrados), conforme a planta do
evento nº 0932199.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para análise e deliberação superior.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 17/08/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932200 e o código CRC 3547804F.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932200v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

GSAD 0932041, retorno os presentes autos, após procedido os
ajustes recomendados, ao conhecimento de Vossa Senhoria
para apreciação e, havendo anuência das alterações
procedidas, conforme solicitado no referido Despacho,
susocitado, ser dado prosseguimento ao feito.

Outrossim, informo, por ser de bom alvitre que,  a
deliberação sobre o local onde se dará a auditoria foi definida
em reunião, ocorrida na data de 16 de agosto do presente ano,
entre membros da Comissão ora em epígrafe e o Presidente
desta, em sala da Presiência deste Regional. Em razão disto,
fora informado e inserido o local de execução dos serviços a
serem contratados no Termo de Referência que segue em
anexo.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 17/08/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932203 e o código CRC 2E16CAE3.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932203v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 
1. Objeto SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 

serviços Filmagem, com monitoramento e produção 
do material gravado para as Eleições Suplementares 
no município de Campo Grande, termo da 20ª Zona 
Eleitoral, no ano de 2021. 

2. Quantidade Adequada e conforme apresentado no item II do 
Projeto básico anexo. 

3. Especificação do Objeto Detalhado no Projeto Básico anexo. 

4. Valor Estimado da Aquisição 
 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

Item 01  

 
Valor Global 

 

5. Justificativa Portaria 328/2021, Proc. 0005691-
56.2021.6.02.8000  

6. Prazo de Execução A instalação/montagem do ambiente deverá ser 
feita no dia 11 de setembro de 2021, a utilização 
no dia 12 de setembro de 2021, e, por fim, a 
desinstalação será procedida logo após a 
conclusão dos trabalhos no mesmo dia 12 de 
setembro de 2021 

7. Adjudicação (Por item) 

8. Classificação Orçamentária (A cargo da COFIN) 

9. Local de Execução 13º andar, do Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 
Avenida Aristeu de Andrade, número 377, bairro 
Farol, CEP.: 57.051-090. 

10. Unidade Fiscalizadora Comissão responsável pela condução dos 
procedimentos de Auditoria das Urnas Eletrônicas. 

 
 

Maceió – AL, 17 de agosto de 2021. 
 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
 

_______________________________________________________ 
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 
Portaria 328-2021 – TRE-AL 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

 
 

 
Projeto Básico 

 
Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 

 
I – OBJETO: 
 
1.1. Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção 
do material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do 
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem 
realizados por ocasião das Eleições Suplementares de Campo Grande-AL, no ano de 2021. 
 
II - EXECUÇÃO: 
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de auditoria de funcionamento das urnas, tais 
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 
 
2.2. Toda a filmagem será realizada em um ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 01 
(uma) Seção eleitoral, atendendo à metragem entre 64m² (sessenta e quatro metros quadrados) e 
máximo de 200m² (duzentos metros quadrado) de área, devendo-se observar às seguintes 
especificações: 
 
2.2.1. Serão dispostas no mínimo duas câmeras para a urna eletrônica a ser auditada em seu 
funcionamento, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma outra câmera 
independente, posicionada de modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 03 
(três) câmeras; 
 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para cada câmera focada no 
terminal do eleitor da urna eletrônica; 
 
2.2.3. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias independentes e simultâneas, 
mais 03 (três) vias para efeito de backup no formato DVD ou superior, com possibilidade de recuperação 
dos dados imediatamente após o final dos trabalhos; 
 
2.2.4. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 40” (quarenta 
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente; 
 
2.2.5. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 
horas no dia 12 de setembro de 2021, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da votação 
paralela. 
 
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve está totalmente 
pronto no mínimo com 15 minutos de antecedência desse horário, razão por quê a montagem do 
ambiente deverá ser realizada e testada na véspera do pleito; 
 
2.2.6. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 
a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 
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III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras 
providências necessárias; 
 
3.2. Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das eleições, 
acompanhado da comissão de votação paralela, no local onde será realizada a auditoria, com o 
equipamento de filmagem e monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos 
de gravação e de backup, para a realização de ensaio operacional com o uso de urnas eletrônicas não 
envolvidas no processo eleitoral para ajustes de procedimentos e testes de posicionamento de câmeras 
e de agentes que atuarão na atividade. A comissão de Auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas 
pode deliberar de forma a entender dispensável a simulação tratada neste item, caso entenda que a 
contratada tem conhecimento suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade 
de logística provocado pela própria contratante;  
 
3.3. Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas do encerramento da votação, 
02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, 
acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamente identificadas; 
 
3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da Execução, com etiquetas ou 
equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando minimamente os seguintes dados: 
3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 
3.4.2. Identificação da Câmera; 
3.4.3. Data do evento; 
3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: 
descrever); 
3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 
 
3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 
 
3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa à mídia; 
 
3.5. Fornecer todo o material a ser utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento e produção, tais 
como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc; 
 
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 9 horas do dia anterior à realização 
dos turnos das eleições, instalar no local de realização da auditoria e efetuar testes completos, conforme 
orientação do TRE-AL; 
 
3.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentos utilizados na auditoria (uma1 urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora 
laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc. 
 
3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 
 
3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 

 
1  Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá necessidade de  
garantir o equipamento a ser substituído e o substituto. 
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Disposições das Resoluções nº 07, 092

 e 21, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho 
Nacional de Justiça. 
 
3.10. Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto 
deste contrato, sem prévia e expressa anuência do contratante. 
 
3.11. Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 
 
3.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 
 
3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se 
julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 
 
3.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se próprios 
ou locados; 
 
3.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de quadro próprio ou 
não; 
 
3.13.3. Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
empregados envolvidos; 
 
3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 
 
3.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 
 
3.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 
 
3.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 
 
3.13.4.4. Troca de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a não perda temporal de 
gravação, ou, em havendo tal hipótese, de que margem de tempo. 
 
IV - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 
4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta; 
 
4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, em caso de atraso 
injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no 
dia do pleito; 
 
4.3. Multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso, sobre o valor total do contrato, incidente até o quinto 
dia de atraso, em caso de atraso injustificável na entrega dos DVDs ou mídias superiores editadas; 
 

 
2  É vedada a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa 
que venha a contratar empregados que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 
assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal 
condição constar expressamente dos editais de licitação. 
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4.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de inexecução total. 
 
V – FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: 
 
5.1. A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente da Comissão 
de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL. 
 
VI – PRAZO PARA CONTRATAÇÃO: 
 
6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura e término na data de encerramento 
dos trabalhos desta auditoria,  dia 12 de setembro de 2021, salvo alteração de data de realização das 
eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data. 
 

 
_______________________________________________________ 

Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 
Gestora do contrato de filmagem 

Portaria 328-2021 – TRE-AL 
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ANEXO I 
 
PLANILHA DE CUSTOS POR TURNO 
 
TURNO: ____ 
 
1. MÃO DE OBRA VALOR 
a) Salário 
b) Serviços extraordinários 
c) Serviço de terceiros, pessoa física 
d) Serviços de terceiros, pessoa jurídica 
c) Encargos sociais 
d) Outros (especificar) 
 
2. INSUMOS DE MÃO DE OBRA 
a) Transporte 
b) Alimentação 
c) Outros (especificar) 
 
3. EQUIPAMENTOS 
a) Cabos de vídeo e áudio 
b) Tripés 
c) Baterias 
d) Materiais necessários à instalação dos equipamentos (especificar) 
e) Gerador de energia 
f) Câmeras 
g) Microfones 
h) Monitores 
i) Multiplexador 
j) Torres de iluminação 
l) Vídeo de DVD 
m ) Outros (especificar) 
 
4. MATERIAL DE CONSUMO 
a) DVD 
e) Outros (especificar) 
 
5. DEMAIS COMPONENTES 
a) Despesas administrativas 
b) Lucro 
6. Tributos 
a) ISS 
b) COFINS 
c) PIS 
d) SIMPLES 
 
TOTAL POR TURNO: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Senhor Secretário de Adminsitração, 
 
 
Acuso ciência do Despacho GSAD (0932041), ao

tempo em que informo, que, de acordo com o que ficou
decidido em reunião na Presidência, na data de ontem, a
auditoria das urnas de Campo Grande terá lugar, no prédio
sede deste Regional, no 13º andar.  

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/08/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0932217 e o código CRC 79A57366.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932217v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
Acuso ciência dos ajustes promovidos no Termo de

Referência (docs. 0932203 e 0932212) e remeto o feito à SEIC
para, na forma do Despacho GSAD 0932041, promover a
necessária pesquisa de preços e demais providências a cargo
da Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2021, às 18:08, 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
0932240 e o código CRC 0D3E9E80.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932240v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em paralelo ao cumprimento do determinado por

Vossa Senhoria, Despacho GSAD - 0932240, informamos que
este Regional, por meio do Contrato nº 34/2016 (0837268),
possui contração de semelhante objeto, prestação de serviços
de operação e monitoramento do sistema de sonorização e
gravação, com valor anual de R$ 16.968,00 (dezesseis mil
novecentos e sessenta e oito reais), o que afasta a
possibilidade de efetuarmos esta pretensa contratação por
dispensa de licitação, na forma do Art. 24, II da Lei nº
8.666/93.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 17/08/2021, às 18:35, 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
0932275 e o código CRC B5A274CE.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932275v1
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www.videotransmissao.com.br 

                  + 55 51 98404.0206 
 

www.videotransmissao.com.br  
 

PROPOSTA COMERCIAL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

NOME FANTASIA VIDEO TRANSMISSÃO 

RAZÃO SOCIAL MARCIO RODRIGUES BREYER - ME 

ENDEREÇO RUA PÍAUÍ, 40/1602 

CNPJ 09.541.465/0001-24 

TELEFONE 51 98404.0206 

EMAIL marcio@videotransmissao.com.br 

REPRESENTANTE LEGAL MARCIO RODRIGUES BREYER 

RG 1082806397 

CPF 000.826.580-13 

VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS 

 

OBJETO: Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material 
gravado para as Eleições Suplementares no município de Campo Grande, termo da 20ª Zona 
Eleitoral, no ano de 2021 em 1º Turno. 

ITEM DESCRIÇÃO DOS ITENS -  VALOR TOTAL 

1 MÃO DE OBRA 

A SALÁRIO  

B SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  

C SERVIÇO DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA  

D SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA 10.000,00 

E ENCARGOS SOCIAIS  

F OUTROS   

2 INSUMOS MÃO DE OBRA  

A TRANSPORTE  

B ALIMENTAÇÃO 20.000,00 

C OUTROS  

3 EQUIPAMENTOS  

A CABOS DE VÍDEO E ÁUDIO  

B TRIPÉS  

C BATERIAS  

D MATERIAIS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
 

E GERADOR DE ENERGIA  

F CÂMERAS 22.000,00 

G MICROFONES  

H MONITORES  

I MULTIPLEXADOR  

J TORRES DE ILUMINAÇÃO  

L VÍDEO DE DVD  

M OUTROS  

4 MATERIAL DE CONSUMO  

A DVD  

B OUTROS 2.000,00 
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www.videotransmissao.com.br 

                  + 55 51 98404.0206 
 

www.videotransmissao.com.br  
 

5 DEMAIS COMPONENTES  

A A) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.000,00 

B B) LUCRO  

6 TRIBUTOS  

D A) ISS  

E B) COFINS  

F C) PIS 3.000,00 

G D) SIMPLES  

VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR TURNO R$  60.000,00 

R$  60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) 

OBSERVAÇÕES: 
Estão incluídos no valor acima: transporte, alimentação, impostos, taxas, obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, 
encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos, conforme Termo de Referência. 

DATA DA PROPOSTA 17/08/2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

M a r c i o  B r e y e r 
V I D E O  T R A N S M I S S Ã O 

marcio@videotransmissao.com.br 
+55 51 98404-0206 
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De: bLiv Filmes <ibanez@blivfilmes.com.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 17/08/2021 06:27 PM

Assunto: [seic] Contratação de Serviços de Filmagem para verificação das Eleições Suplementares de Campo
Grande 2021

Prezados.

Obrigado pela oportunidade.

No momento não temos a capacidade de equipamentos e pessoal para
atender a demanda.

Espero ter outras oportunidades no futuro.

att, Ibanez Saueressig - Bliv Filmes

Em ter., 17 de ago. de 2021 16:56, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar empresa
para Filmagem com monitoramento, gravação do áudio e produção do
material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a
serem realizados por ocasião das Eleições Suplementares de Campo
Grande 2021, conforme Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

*****Ressalte-se que a contratação se dará de forma emergencial,
tendo em vista que as Eleições Suplementares de Campo Grande-AL
ocorrerão no dia 12 de setembro de 2021.*****

Caso não possa atender ao pedido, solicitamos que envie e-mail
relatando a impossibilidade.

Por oportuno, informo nossa Razão Social : TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS CNPJ : 06.015.041/0001-38

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=F44ZS3ZLJ7...

1 of 1 17/08/2021 18:54
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em face do Despacho SEIC 0932275, peço-lhe vênia

para sugerir, dada a iminência do evento e a necessidade de
se proceder à contratação ora objeto de instrução, a oitiva
prévia da Assessoria Jurídica, quanto ao enquadramento legal
da contratação, considerando a hipótese de o preço ser
enquadrado nos limites previstos no art. 24, II, da Lei nº
8.666/93, que ainda adotamos na instrução dos processos de
aquisição do Órgão.

Nesse sentido, observa-se que a contratação,
embora possa ser equiparada, para efeito de classificação,
com aquela indicada pela SEIC, no citado despacho, há de se
ter em conta as peculiaridades da demanda, além de se tratar
de contratação de caráter único, não haverá outra, a princípio
no corrente exercício, sem olvidar que se trata de orçamento
específico de Pleitos Eleitorais, argumentos estes que, em
nosso modo de entender e ressalvado entendimento diverso,
afastam o risco do fracionamento de despesa condenado pela
órgaos de controle. 

Por outro lado, tem-se ao certo que não se trata, em
hipótese alguma, de situação de planejamento deficiente, pelo
contrário, a despesa se afigura por demais necessária e
recomendável frente ao cenário de ceticismo e desinformação
que se instalou em nosso País, vindo a Justiça Eleitoral a ser
alvo de inúmeros e injusticáveis questionamentos sobre a
segurança do voto eletrônico. Nesse contexto, toda ação
voltada a transparência é por demais louvável. Nessa
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linha caminha o Tribunal, ao propor a realização do
procedimento de auditoria previsto na legislação para as
eleições suplementares de Campo Grande.

Como dito, por se tratar de hipótese de eleição
suplementar, não se há de cogitar de todo o planejemento
adotado muito antecipadamente para as ações voltadas aos
pleitos ordinários, realizados a cada dois anos. 

Caso a Assessoria Jurídica venha a não concordar
com os argumentos ora esposados, sugiro, com todas as
vênias, que o feito evolua à consideração superior da
Presidência, uma vez que a contratação deverá ser conduzida
em caráter emergencial.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2021, às 20:40, 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
0932370 e o código CRC 52E13DEC.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932370v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À AJ-DG,
 
Para análise da regularidade da contratação direta

proposta pela SAD, na forma do despacho 0932370.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 18/08/2021, às 14:41, 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
0932555 e o código CRC AEB63AAD.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932555v1
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

ORC- 102-08/2021 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   Contato Responsável: Lisandra 

Objeto: SERVICO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DA ELEIÇÃO PARALELA EDITAL 

 

Prezado Cliente, 

  

A HSP trabalha na prestação de serviços nas áreas de engenharia, elétrica 

Informática, telecomunicações, sonorização e vídeo streaming oferecendo soluções 

inovadoras com custos equivalentes, baseada em tecnologia de ponta, qualidade na 

prestação do serviço e alto grau de disponibilidade. 

A proposta contempla Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e 

produção do material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do 

funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem realizados por 

ocasião das Eleições Suplementares de Campo Grande - AL, no ano de 2021. 

EQUIPAMENTOS  

04 CAMERAS IP FULL HD  RESOLUÇÃO 1920 X 1080 

01 TELA 42 POLEGADAS 

02 NOTEBOOKS 

01 NOBREAK 1200VA 

04 PEDESTAIS 

02 MICROFONES 

01 MESA DE SOM 

01 GERADOR 3.2KVA 

01 BANCO DE BATERIAS PARA O NOBREAK 

02 TÉCNICO DE ÁUDIO E VÍDEO 

 

Será fornecido material e profissional responsável para a execução do serviço 

com qualidade e perfeição seguindo as características do projeto referido no termo de 

referência encaminhado, a imagem será transmitida na sala através de uma televisão de 

42 polegadas, toda a gravação de vídeo e áudio será fornecida em mídia dvd em 72 horas 

após o termino do evento. 

Orçamento HSP tecnologia e Engenharia (0932568)         SEI 0005829-23.2021.6.02.8000 / pg. 37



 
  

Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

ORC- 102-08/2021 
 

 

 

CUSTO DO SERVIÇO 

7,200.00 (Sete mil e duzentos reais) 

 
 

 
Formas de pagamento:......A combinar  
Validade da Proposta:......... 15 dias 

 

Maceió/AL, 18 de Agosto de 2020 

 

           
Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 

(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2021.
À SAD com cópia à COMAP.
 
Senhor Secretário, 
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para cotação de preço objetivando a
contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e
produção do material gravado para as Eleições
Suplementares de Campo Grande 2021, previstas para o
próximo dia 12 de setembro, conforme especificações, condições
e datas estipuladas no Termo de Referência 0930544.

 
Os autos foram remetidos a esta unidade no dia

18/08/2021, às 18h09, para realização da necessária instrução
processual, em especial, quanto à cotação de valor estimado para o
serviço.

 
Tendo em vista a proximidade de tempo para realização

do referido pleito, esta unidade informou, preliminarmente, no
mesmo dia, que este Regional, por meio do Contrato nº 34/2016
(0837268), possui contração de semelhante objeto, prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização e
gravação, com valor anual de R$ 16.968,00 (dezesseis mil novecentos
e sessenta e oito reais), o que afasta a possibilidade de efetuarmos
esta pretensa contratação por dispensa de licitação, na forma do Art.
24, II da Lei nº 8.666/93.(0932275).

 
Seguindo recomendação da IN nº 73/2020 com as

atualizações trazidas pela IN nº 65/2021, fizemos pesquisa do serviço
requerido na ferramenta Banco de Preços. Todavia, ante a alta
especificidade e customização dos serviços pretendidos, a pesquisa
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se mostrou infrutífera em gerar parâmetros para que se estimasse o
valor dos serviços de forma fidedigna. Ainda no esteio da referida
IN,  esta unidade diligenciou junto a diversas empresas da área para
obter propostas que preenchessem os requisitos do art. 5º, IV
daquele normativo.

 
Prosseguindo com a instrução do feito, esta unidade

solicitou orçamento a diversas empresas da área, ao passo que
também diligenciou para verificação da possibilidade de aditamento
ao prefalado Contrato nº 34/2016, de forma a incluir os serviços
deste procedimento, ante a similitude, prima facie, dos objetos.

 
Contudo, o pretenso aditamento não seria possível, uma

vez que, neste ano, foi firmado o 6º aditivo ao contrato em questão
que representou um acréscimo de 23,57% ao valor originário dos
contrato, não deixando margem viável para nova pactuação, nos
termos dos §§1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

 
Apesar de consultadas diversas empresas do ramo

eventos locais e de outros estados (0932146), que totalizou mais de
50 e-mails encaminhados, realizando-se também pesquisa por
telefone, inclusive com a empresa que prestou o serviços nas últimas
Eleições Municipais em 2020, obtivemos apenas quatro propostas
para prestação do serviço:

 
EMPRESA CNPJ VALOR
VIDEO TRANSMISSÃO
0932330 09.541.465/0001-24 R$ 60.000,00

HSP TECNOLOGIA E
ENGENHARIA 0932568 11.754.292/0001-74 R$ 7.200,00

STAFF ÁUDIO VIDEO
0932806 01.687.588/0001-66 R$ 18.500,00

LED E CIA LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS LTDA
0933280

16.596.034/0001-20  R$ 9.567,48

 

A proposta da Empresa Vídeo Transmissão (0932330) foi
desconsiderada, tendo em vista que representava um valor excessivo
ao compará-la com as demais propostas, nos termos do art. 6º da IN
nº 73/2020.
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Ressalve-se que uma vez que a empresa com o menor
valor já presta serviço de gravação e transmissão de vídeos a este
Regional, leva-nos a acreditar que o valor da proposta é factível e
hábil a permitir uma estimativa razoável de valor.

 

Assim, considerando-se o exíguo ínterim entre a
data de hoje e a realização do pleito, entendemos que o
menor valor obtido se mostra vantajoso a este Regional, para
a respectiva contratação, na forma a ser decidida pela
Administração, conforme questionamento feito pelo Senhor
Secretário de Administração - Despacho GSAD (0932370).
Por isto, estimamos o valor do serviço em R$ 7.200,00 (sete
mil e duzentos reais), conforme proposta anunciada pela
empresa HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA (0932568).

 
Visando a subsidiar uma decisão ponderada da gestão

deste Regional, esclarecemos que a empresa LED E CIA LOCACAO
DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 16.596.034/0001-20  foi a
prestadora do referido serviço nas últimas eleições municipais em
2020.

 
Informamos os CATSERs encontrados para o serviço:

13749 - Gravação - degravação - imagem , som , dados ou 12556 -
Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem.

 
À deliberação.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 19/08/2021, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 19/08/2021, 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
0932573 e o código CRC 13FA3D8E.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932573v1
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Orçamento n. 002489/2021 
Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Produto: Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção 
do material gravado, dos procedimentos da auditoria de verificação do 
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem 
realizados por ocasião das Eleições Suplementares de Campo Grande-AL, no ano de 2021. 
 

 Segue orçamento: 

 

Gravação com duas câmeras

Monitoramento em tempo real

Gravação de áudio

Edição e finalização

Equipe técnina completa

Direçãi

Sistema de comunicação

Sub total -R$                

Impostos -R$                

Total 18.500,00R$      
 
Forma de pagamento:  Fatura para 30 dias.  

 

Autorizamos a execução dos serviços descritos neste orçamento. 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

DADOS PARA FATURA 

Razão social: 

Endereço: 

CNPJ.: 

 

Maceió, 18 de agosto de 2021 

 

Sidney Agra 

 

 

STAFF ÁUDIO VIDEO LTDA - RUA ROBERTO SIMONSEN, 892 – FAROL.  CEP.: 57052-675                                 

CNPJ 01.687.588/0001-66   IE ISENTO. 
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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 : 0005829-23.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 988 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Nesta Assessoria Jurídica a consulta formalizada
por meio do Despacho GSAD 0932370, relacionada a questão
atinente ao alerta constante do Despacho SEIC 0932275, de
que este Regional já possui contração de semelhante objeto
(Contrato nº 34/2016 0837268), relacionado a prestação de
serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização e gravação, com valor anual de R$ 16.968,00
(dezesseis mil novecentos e sessenta e oito reais) ao apoio das
sessões plenárias, o que, a priori, afastaria a possibilidade de
contratação por dispensa de licitação, na forma do Art. 24, II
da Lei nº 8.666/93.

 
A contratação supra surgiu como necessidade

inesperada no decorrer da pandemia de COVID-19, a qual
remodelou as relações de trabalho, bem como a atuação
judicial do TRE/AL, forte na busca pelo distanciamento social,
na virtualização dos processos e na preservação das condutas
de salvaguarda da saúde pública.

 
A preocupação reside em a medida levar ao

fracionamento de despesas, conduta esta combatida pelos
Órgãos de Controle e da qual este Regional deve sempre
afastar-se.

 
A Secretaria de Administração clama pela

consideração de que os serviços são distintos, posto que na
verdade o que ora se pretende, Auditoria das Urnas, seria um
objeto único e, apesar de certa similaridade, distinto da
avença mencionada.

 
Registra também, a reforçar o entedimento, o fato

de que as contratações se dariam por orçamentos próprios e
desvencilhados (Geral e Pleitos).

 
Essencialmente, é o que se tem a relatar.
 
Pois bem, a resolução da questão passa pela

resposta a três perguntas básicas: O que é o fracionamento de
despesas?; Quando ele ocorre ou se consubstancia?; e, O que
se pretende ao evitar-se que ele ocorra?

 
Qual o porquê de tais questionamentos?
 
Sabendo claramente o conceito daquilo que não se

quer e as razões que levam a sua consubstanciação temos
como aferir se a situação posta à "mesa" está ou não dentro
do espectro da definição.

 
É na gênese dos fatos que se definem critérios.
 
Não é a simples materialização da similaridade que
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"emoldura" aquilo que se é; necessário se faz que os
parâmetros definidores do equívoco estejam albergados pela
conduta.

 
Ocorre fracionamento de despesa quando a

Administração tenta desvencilhar-se da modalidade de
licitação apropriada para o caso concreto, restrigindo a
competitividade com o objetivo de facilitar a contratação,
gerando perda de economia de escala, seja pelo valor menor
do ajuste a ser firmado, seja pela redução dos
concorrentes ou mesmo pelo direcionamento para a
contratação por dispensa de licitação.

 
Tal ocorre quando há dolo em se direcionar para

esse viés ou quando há falha no planejamento
administrativo a gerar esse efeito indesejado.

 
O afastamento dessa diretriz tem o condão de evitar

fraudes ao natural processo licitatório, desonestidade de
condutas, assim como prejuízos ao erário.

 
O fracionamento é condenável e arduamente

combatido pelo TCU, gerando multa aos gestores que
transigem com essa forma de proceder.

 
Essa balizas de que a tipificação do fracionamento

depende da falta de planejamento já tem jurisprudência
firmada, conforme nos faz ver o Acórdão TCU nº 2575/2009
Plenário:

 
"Determinar à Prefeitura Municipal de
Itabaianinha/SE que: planeje
adequadamente a compra de alimentos
destinados à preparação da merenda escolar,
evitando realizar o fracionamento de despesas
para as referidas aquisições e adotando,
preferencialmente, a modalidade de licitação
pregão. 
Quanto aos fracionamentos de despesas
constatados, verifico que estes são
decorrência da ausência de planejamento
nas compras realizadas pela entidade, pois ao
invés de efetuar previsão anual de produtos a
serem adquiridos, mediante licitação única
para cada tipo de aquisição, o Senai/AP acabou
por realizar certames separados. Tal fato
ocorreu, por exemplo, nos Convites 12/2005,
20/2005 e 21/2005, ambos efetuados para
aquisição de equipamentos para o setor
eletroeletrônico.
Planeje a atividade de compras, de modo a
evitar o fracionamento na aquisição de
produtos de igual natureza e possibilitando
a utilização da correta modalidade de
licitação, nos termos do art. 15, § 7o, II, da
Lei no 8.666/1993." (Grifei)

 
Sob esse aspecto, de forma didática, é o ministério

do professor Marçal Justen Filho:
 

"Não se admite o parcelamento de
contratações que possam ser realizadas
conjunta e concomitantemente. Seria
permitido o parcelamento para contratações
sucessivas? Não há resposta absoluta.
Depende das circunstâncias, tal como exposto
a propósito do art. 23, §5º, especialmente
quanto ao princípio da moralidade. Significa
que, sendo possíveis diversas aquisições de
objetos idênticos, deve considerar-se o valor
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global. A regra subordina a Administração ao
dever de prever todas as contratações que
realizará no curso no exercício. Não se vedam
contratações isoladas ou fracionadas – proíbe-
se que cada contratação seja considerada
isoladamente, para fim de determinação do
cabimento de licitação ou da modalidade
cabível. Se a contratação superveniente
derivar de evento não previsível, porém,
nenhum vício existirá em tratar-se os
dois contratos como autônomos e
dissociados. JUSTEN FILHO,
Marçal. Comentários à lei de licitações e
contratos administrativos. 15. ed. São Paulo:
Dialética, 2012. (grifei)"

 
Havendo necessidade superveniente imprevisível,

não há que se falar em fracionamento de despesa porque não
se pode exigir do gestor público a previsão do imprevisível, o
que atentaria contra o princípio da razoabilidade.

 
O caso trazido à analise, forte nas considerações do

Senhor Secretário de Administração, a mim não me parece
alinhar-se com o as situações acima reportadas, naquilo que
se costuma  denominar de fracionamento de despesa.

 
O fim almejado na instrução processual não foi o

de buscar a modalidade de licitação menos rigorosa à
recomendada pela legislação para o total da despesa ou o de
efetuar a contratação direta.

 
Da verificação do que colocado sob o aupício dessa

unidade não se vericou dolo em mal conduzir, falta de
planejamento ou tentativa de amoldar determinado
procedimento. 

 
O momento inclusive, urge, impossibilitando a

realização de procedimento licitatório para a contratação ora
sob discussão, ainda que querido pela Administração,
independentemente do valor da aquisição.

 
De fato o objeto que se pretende no bojo do

presente processo é bem particular, diferente da contratação
que o TRE/AL outrora assentou pela via do Contrato nº
34/2016.

 
Assim como acolá, a presente demanda surgiu sem

que houvesse possibilidade de antevisão.
 
Ademais, o contrato primeiro tem natureza

contínua e é prestado rotineiramente nas sessões plenárias
deste Tribunal, nesta cidade de Maceió.

 
Já a pretendida aquisição de serviços terá

"passagem" efêmera, bastante somente a garantir a auditoria
das urnas sorteadas para controle público no dia do pleito
suplementar, a ocorrer no município de Campo Grande. 

 
Digna de nota, também, de forma a reforçar a falta

de equívoco na conduta é a questão de o pagamento ser
alçado a orçamento próprio, de eleição.

 
Embora por si só esse pormenor não tenha a força

normativa para afastar o fracionamento, por não ser uma
obrigatoriedade ou um critério absoluto, entendo que o
mesmo, se "emoldurado" em conjunto com outros elementos
incidentes no caso concreto, como me parece ser o caso, pode

Parecer 988 (0932974)         SEI 0005829-23.2021.6.02.8000 / pg. 45



ser utilizado também como critério.
 
O orçamento, no caso, a diversidade do mesmo

para fins de calcar o pagamento, por si só não afasta o
fracionamento, contudo, dentro de um contexto maior,
excepcionalmente, pode ser alçado como argumento. 

 
Eleições suplementares, historicamente, neste

Regional, não demandaram contratações como a que agora se
almeja, o que reforça a ideia formada a afastar o apontamento
de falta de planejamento administrativo.

 
Também não seria possível quando do firmamento

do Contrato nº 34/2016 0837268 antever-se que se faria a
eleição suplementar de Campo Grande, de forma a já colocar
alí, o objeto/serviço que agora se quer adquirir.

 
O TRE/AL não teria como antever como soi

acontecer com outras avenças ordinárias a necessidade que
ora se apresenta.

 
A quadra por que passa o nosso País, de colocação

de "nódoa" na boa imagem da Justiça Eleitoral e a necessidade
de uma resposta à sociedade quanto a forma de agir desta
especializada, que sempre foi e é pelo itinerário da
Tranparência e da honestidade, fez nascer a carência da
auditoria via filmagem da votação no referido município.

 
Houvesse tempo hábil, o melhor caminho, sem

dúvidas, seria o do lançamento de edital de licitação. Seria a
concorrência pública, que é a regra.

 
Privilegiaria-se, como sempre, a igualdade de

oportunidades, a isonomia.
 
Aqui, porém, e, infelizmente, não será possível,

frente ao interesse público, que se sobreleva defronte a
ponderação de princípios.

 
Todavia, esse não é o caso, vez que as eleições

suplementares de Campo Grande estão programadas para o
mês de setembro próximo.

 
Não me parece razoável, diante dos argumentos

trazidos ao processo, que a contratação tenha que se dar pela
via da emergência, trazendo à Administração o reproche da
irregularidade, passível de apuração posterior de
responsabilidade.

 
Assim, parece assistir razão à Secretaria de

Administração, quando pondera pela possibilidade de ajuste
direto, pela via da dispensa licitatória por conta do pequeno
valor envolvido.

 
É de registrar, por oportuno, que balizar a

aquisição pela via da dispensa de licitação não quer dizer que
a Administração irá se fiar pelo afastamento do rigor.

 
As contratações diretas são instrumentos válidos e

possíveis, previstos em lei e, se bem usados, têm sempre o fim
de salvaguardar a supremacia do interesse público.

 
Nas dispensas licitatórias são impostos os mesmos

rigores e critérios das licitações (Pregões Eletrônicos).
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Outro ponto a se destacar é o de que, de uma forma

ou de outra, a contratação ocorrerá pela via da dispensa, a
definir-se apenas se pela via da emergência ou se pautada
pelo valor baixo.

 
Os critérios quantitativos e qualitativos a definirem

o contratado serão iguais, não gerando prejuízo econômico ao
TRE/AL.

 
A necessidade da aquisição também é evidente, não

havendo qualquer possibilidade de se prencindir da mesma.
 
Pendente, só, se colocaremos ou não a pecha da

incorreção no procedimento, a viabilizar, alhures, o
ressarcimento pelos "prejuízos" à Administração.

 
Repito, a mim não me parecer ser o caso.
 
Os orçamentos distintos, embora, como dito, por si

só não se bastem, também trazem mais tranquilidade na
adoção dessa sistemática, principalmente por que é certo que
nenhuma outra contratação será realizada nessa mesma seara
até o final do ano, até por que findada a eleição suplementar,
o mesmo irá esmaecer, perdendo, assim, a sua razão de
existir.

 
É o parecer, o qual elevo à consideração superior.
 
  
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 19/08/2021, 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
0932974 e o código CRC 42CA9D88.

0005829-23.2021.6.02.8000 0932974v42
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 – Luzia. 
Tel:  9961-5373/ (79) 99107-8690 

 
CNPJ: 16.596.034 / 0001-20 

 insc. Mun.920170 
Aracaju-Se 

 

 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, pretende contratar empresa para 

Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção do material 

gravado , dos procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento 

das urnas eletrônicas , mediante votação paralela , a serem realizadas por 

ocasião das Eleições 2020. 

         Valor dos respectivos serviços requisitados acima relacionado :  

R$ 9.567,48 (nove mil quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito 

centavos) 
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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 agosto de 2021.
Acuso ciência do Despacho SEIC 0932573 ao tempo

em que devolvo os autos à consideração superior do Sr.
Diretor-Geral, com vistas à apreciação do Parecer nº 988, da
Assessoria Jurídica (doc. 0932974).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2021, às 13:29, 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
0933336 e o código CRC 6153F37B.

0005829-23.2021.6.02.8000 0933336v1
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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 agosto de 2021.
 
Ciente do Parecer 988 (0932974), cujos

fundamentos ratificamos, retornem os autos à SAD, para
conclusão da instrução da contratação direta. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/08/2021, às 14:10, 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
0933371 e o código CRC E194106F.

0005829-23.2021.6.02.8000 0933371v1
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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 agosto de 2021.
Retornem os autos à SEIC/COMAP, para concluir a

instruir na forma indicada no Despacho GSAD 0932370,
acolhido pela Assessoria Jurídica, no Parecer nº 988
(doc. 0932974), no que respeita ao enquadramento da
contratação na hipótese do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/08/2021, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933651 e o código CRC 872CF352.

0005829-23.2021.6.02.8000 0933651v1
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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 agosto de 2021.
À  COMAP.
 
Senhora Coordenadora, 
 
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC para cotação de preço objetivando a
contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e
produção do material gravado para as Eleições
Suplementares de Campo Grande 2021, previstas para o
próximo dia 12 de setembro, conforme especificações, condições
e datas estipuladas no Termo de Referência 0930544.

 

Assim,  com as considerações já trazidas pelo Despacho
SEIC 0932573, estimamos o valor da presente contratação em R$
7.200,00 (sete mil e duzentos reais), conforme proposta anunciada
pela empresa HSP TECNOLOGIA 
11.754.292/0001-74.

 
Na oportunidade, encaminhamos as certidões de

regularidade da referida empresa 0933787 e 0933811, assim como
declaração de ausência de prática de nepotismo 0934173. 

 
Ressaltamos a manifestação do  Parecer 988 da AJ-DG

(0932974) que entendeu pela possibilidade de contratação da
Empresa HSP Engenharia, por dispensa de licitação, na forma do art.
24, II da Lei nº 8.666/93.

 
Informamos os CATSERs encontrados para o serviço:

13749 - Gravação - degravação - imagem , som, dados ou 12556 -
Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo, filmagem.
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 20/08/2021, às 13:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 20/08/2021, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0933751 e o código CRC 227D532D.

0005829-23.2021.6.02.8000 0933751v1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ: 11.754.292/0001-74 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:30:51 do dia 29/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2022.
Código de controle da certidão: D43F.5C41.EEC7.E7E1
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0081201/21-43

Inscrição        
0900929987                                                                     
Contribuinte
ALISSON HONORIO PEREIRA DOS 
SANTOS 05875530499

CPF/CNPJ
11.754.292/0001-74

Situação Cadastral
Ativa

Endereço
RUA DAYSE TALBERG MITCHELL, 175  , BAIRRO TABULEIRO DO MARTINS, MACEIO/AL 
- CEP: 57.081-300

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de 
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 
de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao 
presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado 
inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 18 de Agosto de 2021

Válida até: 16/11/2021

Código de autenticidade: FA482FAA620284BF
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de 
Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

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

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

Emitida às 12:20:49 do dia 01/07/2021

Código de controle da certidão: 7CDB-BAB5-C29D-441B

Certidão fornecida para o CNPJ: 11.754.292/0001-74

Válida até 30/08/2021

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

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

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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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: 11.754.292/0001-74 DUNS®: 940354230
Razão Social: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
Nome Fantasia: HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/11/2021
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

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

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 18/08/2021
FGTS 30/08/2021
Trabalhista Validade: 26/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/02/2020 (*)
Receita Municipal Validade: 02/03/2020 (*)

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/08/2021 18:08 de
CPF: 012.889.940-95      Nome: GUILHERME MACHADO REBELO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 

TERMOS DO ART. 2º, V, DA RESOLUÇÃO DO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO 

DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016  

 

ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS ME, pessoa jurídica do direito privado, 

inscrita no CNPJ nº 11.754.292/00001-74,  situada na  RUA DAYSE TALBERG 

MITCHELL 175C, TABULEIRO DOS MARTINS, MACEIÓ AL., representada por 

sócio-gerente,  ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS, CPF nº 058.755.304-

99, Carteira de identidade nº 2002006047615, expedida pela SSP/AL, brasileiro(a), 

estado civil CASADO, residente domiciliado (a), RUA DEPUTADA SELMA 

BENDEIRA 242, BL 03 AP 205, ANTARES, MACEIÓ AL, vem DECLARAR, sob as 

penas da lei artigo 2º, V, da resolução do CNJ Nº 07/2005, com redação dada pela 

Resolução do CNJ Nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, companheiro 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 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 efeitos legais, 

ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, 

administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, 

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 o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) 

anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

 
 
 
 
 
 
 

Maceió/AL, 20 de Agosto de 2021 

 

 

 
           

Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 
(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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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 agosto de 2021.
 
 
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0933751, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/08/2021, às 16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934381 e o código CRC 3210FA0B.

0005829-23.2021.6.02.8000 0934381v1
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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 agosto de 2021.
À COFIN, para reserva de crédito, de acordo com o

valor da proposta selecionada (doc. 0932568) e posterior
remessa do feito à Assessoria Jurídica, para efeito de aferição
de conformidade nos termos da lista de verificação
específica,  na forma de que trata a Portaria nº 226/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/08/2021, às 02:01, 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
0934401 e o código CRC 5C56EF09.

0005829-23.2021.6.02.8000 0934401v1
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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 agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0934401).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/08/2021, às 12:57, 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
0934415 e o código CRC E3C2E8A6.

0005829-23.2021.6.02.8000 0934415v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

Digite o texto aq

ui....

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 23/08/2021, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934936 e o código CRC 097B1516.

0005829-23.2021.6.02.8000 0934936v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

ND 485/2021 (0934936).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 23/08/2021, às 16:41, 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
0934937 e o código CRC C1F31A48.
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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 : 0005829-23.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1016 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
O Presente procedimento tem a ver com a

contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado para as
Eleições Suplementares de Campo Grande
2021, previstas para o próximo dia 12 de
setembro, conforme especificações, condições e datas
estipuladas no Termo de Referência 0930544.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Cuida-se de contratação por dispensa, nos termos

do art. 24, II, da lei nº 8.666/93.
 
A justificativa apresentada para a consecução da

presente aquisição é pertinente, conforme muito bem
delineado no processo e no Termo de Referência (0930544).

 
O valor da contratação, de R$ 7.200,00 (sete mil e

duzentos reais), conforme proposta anunciada pela
empresa HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA,
CNPJ: 11.754.292/0001-74, está dentro dos parâmetros legais,
não ultrapassando o limite estabelecido como máximo legal
para a modalidade de dispensa de licitação.

 
Foi apresentado termo de referência (0930544),

todav ia ainda se encontra faltante a sua devida
aprovação pelo Senhor Secretário de Administração,
como determina a legislação de regência.

 
Também consta dos autos pesquisa de mercado,

com a respectiva planilha estimativa de preços, sendo a
proposta ora passível de contratação sido definida como a
única viável dentre as apresentadas.

 
A proposta definida está dentro das balizas

descritas no termo de referência.
 
Possível, também, é a verificação da reserva de

crédito capaz de cobrir a contratação, bem como a plena
regularidade fiscal e trabalhista da empresa.

 
Constam dos autos as certidões negativas junto ao

FGTS, INSS, Receita Federal, de débitos trabalhistas, e ao
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, ambas sem quaisquer registros
em desfavor da empresa.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
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O amparo legal para a presente contratação está no

art. 24, II, da lei nº 8.666/93, o qual dispõe ser dispensável a
licitação para serviços e compras de valor até R$ 8.000,00
(oito mil reais), desde que não se refiram a parcela de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa
ser realizada de uma só vez.

 
4. CONCLUSÃO.
 
Assim sendo, esta Assessoria Jurídica entende

como verificada a situação de dispensa e, consequentemente,
como possível a contratação pretendida nos presentes autos,
vez que há regularidade jurídica,

 
Esta AJ/DG entende como necessária, todavia, a

aprovação do termo referência, posto que, salvo melhor juízo,
ainda pendente, bem como a juntada de consulta ao CADIN.

 
Este é o parecer, submetido à superior

consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/08/2021, às 19:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935055 e o código CRC D0EDDC41.

0005829-23.2021.6.02.8000 0935055v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
 
À Secretaria de Administração para as providências de

sua alçada, com vistas ao saneamento processual, haja vista os
apontamentos delineados na parte conclusiva do Parecer AJ-DG nº
1016/2021 (0935055).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/08/2021, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935664 e o código CRC B83AD369.

0005829-23.2021.6.02.8000 0935664v1
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75818078434Usuário:

24/08/2021 18:31:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS Adimplente11754292
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 8/2021

Preliminarmente, e em atenção ao Parecer nº 1016/2021/AJ-DG,
aprovo o Termo de Referência 0930544 e alterações - 0932212 - para que surta
seus efeitos jurídicos.

No mérito, considerando o que constam destes autos
eletrônicos, em especial os Despachos SEIC (0932275 e 0932573), ratificados
p e la COMAP (0934381), a reserva de crédito bastante e suficiente para
cobertura da despesa (0934936) e, ainda, o Parecer da AJ-DG Nº 1016/2021/AJ-
DG (0935055), bem como a juntada do documento 0935756 (consulta ao
CADIN), e tendo em vista o disposto no art. 112, inciso I, da Resolução
TRE/AL Nº 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), AUTORIZO a
contratação da empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP
TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no CNPJ sob o nº
11.754.292/0001-74  (v. proposta 0932568) , para prestação de serviços
de serviços filmagem, com monitoramento e produção do material gravado
para as Eleições Suplementares no município de Campo Grande, termo da 20ª
Zona Eleitoral, no dia 12 de setembro de 2021, no horário de 7h às 17h, em
único turno de votação, ressaltando que o ambiente de produção deverá estar
preparado na véspera, dia 11, pelo preço global de R$ 7.200,00 (sete mil e
duzentos reais), com fundamento no art. 24, II, da Lei Nº 8.666/93 e alterações
posteriores.

Remetam-se os autos à COFIN para emissão da competente nota
de empenho, consignando o prazo para execução, bem como as sanções
administrativas a que estará sujeita a contratada em caso de eventual
descumprimento de obrigações assinaladas no termo de referência em sua
proposta aprovada e aceita pela Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/08/2021, às 21:57, 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
0935775 e o código CRC BB09D880.

0005829-23.2021.6.02.8000 0935775v5
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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 agosto de 2021.
À SGO,
Para as providências do evento (0935775).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/08/2021, às 08:06, 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
0935831 e o código CRC 7A3A8BA2.

0005829-23.2021.6.02.8000 0935831v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 305/2021 - RO 591.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/08/2021, às 14:34, 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
0936008 e o código CRC 48F3ACFC.
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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 agosto de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0936008),

registro minha assinatura no empenho 2021NE305, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/08/2021, às 14:48, 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
0936129 e o código CRC ED87CD24.

0005829-23.2021.6.02.8000 0936129v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/08/2021 15:09
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2021 NE 305

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167871 0100000000 339039 70294 SUP ALCPGRA

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

25/08/2021 Ordinário 0005829-23.2021.6.02 - 7.200,00

11.754.292/0001-74 ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS

2021NECT. SERVIÇO DE FILMAGEM, COM MONITORAMENTO PARA AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE. OBRIGAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE
REFERÊNCIA (0932212).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

DAYSE TALBERG MITCHELL 175 A CONJ  JOSE DUBEAU TABULEIRO DO MARTI

CEP

57081-300

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

25/08/2021 15:08:55
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  25/08/2021 15:09
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 7.200,00

Total da Lista

Subelemento 59 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

001 7.200,00CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, COM
MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DO MATERIAL GRAVADO PARA
AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE - 20ª ZONA ELEITORAL - 1º TURNO. TERMO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO 8 (0935775).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

25/08/2021 Inclusão 1,00000 7.200,0000 7.200,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

25/08/2021 15:08:55

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/08/2021 14:45:42

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

25/08/2021 15:08:55
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, 25 de agosto de 2021.
À SEIC, para remessa da NE à contratada e

atualizar o portal da transparência.
Em paralelo, ao GSGP, para ciência da autora do

TR e responsável pelo acompanhamento da execução do
serviço.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/08/2021, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936156 e o código CRC 75C4D7C9.

0005829-23.2021.6.02.8000 0936156v1
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E-mail - 0936173

Data de Envio: 
  25/08/2021 15:30:09

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Nota de Empenho 305/2021

Mensagem: 
  Prezado Senhor,

Encaminhamos a Nota de Empenho nº 305/2021 (SERVIÇO DE FILMAGEM, COM MONITORAMENTO PARA
AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE) para conhecimento e demais
providências.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

Anexos:
    Nota_0936153_NE_070011_2021NE000305_v002_11754292000174_20210825150908.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, 25 de agosto de 2021.
Ciente.
Mantenho o procedimento aberto para

acompanhamento no ambiente CAVE.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 25/08/2021, às 15:57, 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
0936235 e o código CRC 5E2ABB48.

0005829-23.2021.6.02.8000 0936235v1
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De: HSP Tecnologia e Engenharia <hsptelecom@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 25/08/2021 03:44 PM
Assunto: [seic] Nota de Empenho 305/2021

Recebido

Em qua, 25 de ago de 2021 às 15:30, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-
al.jus.br> escreveu:
Prezado Senhor,

Encaminhamos a Nota de Empenho nº 305/2021 (SERVIÇO DE FILMAGEM, COM MONITORAMENTO PARA
AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE) para conhecimento e demais
providências.

Favor confirmar recebimento.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD

--

Alisson Honório - Eng. Eletricista - Proprietário
____________________________________________________________________________________________________

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA
Elétrica - Telecom - Automação - Áudio Profissional

Rua Dayse Talberg Mitchel, Nº 175C.
Tabuleiro do Martins - Maceió AL

Fones: 82-3334 3788 / 98848 6684 / 99903 5453
http://www.hspinfo.com.br

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=ZF5G3ODFB5...

1 of 1 25/08/2021 17:48
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 25/08/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936460 e o código CRC A5988732.

0005829-23.2021.6.02.8000 0936460v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

Contrato de Filmagem para a auditoria das urnas sorteadas na Eleição suplementar de
Campo Grande -AL.

Área interessada:

Comissão de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas -
Presidência do TRE/AL.

Contrato:

Termo de Dispensa de Licitação 8 (0935775)
Vigência do contrato:

12 de setembro de 2021

Contratado(a):

ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP TECNOLOGIA E
ENGENHARIA)

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

Eventos: 0955445, 0955453, 0955456, 0955457 e 0955459.

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

SIM

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)

05 - Observações:
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Os trabalhos foram desenvolvidos de forma a atender
satisfatoriamente à Comissão, contribuindo com muito esmero para a garantia
da lisura nas eleições.

Maceió, 06 de outubro de 2021.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 06/10/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955425 e o código CRC BC5DB7EA.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.754.292/0001-74
Certidão nº: 27252600/2021
Expedição: 03/09/2021, às 13:35:34
Validade: 01/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.754.292/0001-74, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ: 11.754.292/0001-74 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 02:18:04 do dia 25/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/02/2022.
Código de controle da certidão: DA21.7736.80BB.F4E7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

DECLARAÇÃO DE NÃO RETENÇÃO DO ISS 

 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 

 

 

HSP TECNOLOGIA com sede na Rua Dayse Talberg Mitchell 

Nº175C, Tabuleiro do Martins, Maceió AL, inscrita no CNPJ sob o 

nº11.754.292/0001-74 DECLARA ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para 

fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

(CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da 

Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de 

dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, 

de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que: 

I - preenche os seguintes requisitos: 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data 

da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de 

suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que 

venham a modificar sua situação patrimonial; e 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade 

com a legislação pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o 

compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica 

pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente 

de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 

da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às 

penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica 

(art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime 

contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990). 

 

Maceió 04 de Outubro de 2021 

 

 

           
Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 

(Eng. Eletricista Crea 0213335662 
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04/10/2021 08:43 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 11.754.292/0001-74
Razão Social:ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 05875530499
Endereço: CJ JOSE DUBEAUX LEAO 175 QD 14 / TABULEIRO DO MARTIN / MACEIO /

AL / 57081-581

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:27/09/2021 a 26/10/2021 
 
Certificação Número: 2021092700302687120766

Informação obtida em 04/10/2021 08:42:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Valor das Deduções (R$) Outras Retenções (R$)Descontos Incondicionados (R$) Descontos Condicionados  (R$)

 Natureza Operação

 Local da Prestação

 ISSQN a Reter (X) Sim () Não

1-Exigível

7.200,00

MACEIÓ - AL

144,00

2,00

7.056,00

0,00

 Opção Simples Nacional

 Regime Especial Tributação

(X) Sim () Não

0-Nenhum

 Retenções Federais (R$)

 Valor Líquido (R$)

 Base de Cálculo (R$)

 Alíquota

 Valor do ISSQN (R$)

Dados do Prestador de Serviço

Tel: (82)3334-3788

Tel: (82)8336-6135

Código do Serviço / Atividade

Endereço:

CNPJ/CPF: 11.754.292/0001-74

1.03 / 1.03 - Processamento, Armazenamento Ou Hospedagem De Dados, Textos, Imagens, Vídeos, Páginas Eletrônicas, Aplicativos E

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA

Código Verificação RPS Número do RPS

334

NFS-e Substituída

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº NFS-e:
335

Data e Hora de Emissão
04/10/2021 16:17:53

Cod Verificação NFS-e
NHAVEJO39

Competencia:
10/2021

Razão Social/Nome: ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS 05875530499

  . STO SANTO ANTONIO, 175 - TRAPICHE DA BARRA CEP: 57081-300

Município: MACEIÓ UF: AL

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:

Razão Social/Nome:

Endereço:

06.015.041/0001-38 CCM: 900234768

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

TRAVESSA SETE DE SETEMBRO, 248 - CENTRO CEP: 57020-705 00000

Município: MACEIÓ UF:

MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DO MATERIAL GRAVADO PARA
AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO
GRANDE - 20a ZONA ELEITORAL - 1o TURNO. TERMO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO 8 (0935775).

AL

7.200,00Valor Total (R$):

CCM: 900929987

Email: haroldocanuto@tre-al.jus.br

Código da Obra Código ART

Detalhamento Específico da Construção Civil

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://Município de Maceió.giss.com.br com a utilização do Código de
Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Email:

Deduções / Descontos / Outras Retenções

0,00 0,00

PIS  (R$) COFINS  (R$) IR  (R$) INSS  (R$)

0,000,00

CSLL  (R$)

0,00

Tributos Federais

0,00 0,00 0,00 0,00

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

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
Senhor Coordenador - COFIN,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para

encaminhar os presentes autos a Vossa Senhoria, com a
finalidade de que seja efetuado o devido pagamento à empresa
contratada.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 06/10/2021, 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
0955464 e o código CRC 366701B9.

0005829-23.2021.6.02.8000 0955464v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
À SPPAC,
Diante do despacho GSGP (0955464), encaminho os

autos para os procedimentos de liquidação da despesa.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/10/2021, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955469 e o código CRC 95904A9D.

0005829-23.2021.6.02.8000 0955469v1
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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 Comissão Gestora (GSGP), solicitando que sejam

juntados aos autos o Termo de Recebimento Provisório e
Documento de Liquidação e Pagamento, na forma das
prescrições constantes do art.16, Inciso II c/c anexos I e II da
IN nº 07/2021 (0912857), com precisa indicação, neste último
documento, do ato de designação formal da gestão ou,
inexistindo tal ato, de avocação de tal atribuição por servidor
designado, na forma do que preconizado no item 10 do termo
de referência (0932212).

Registre-se que tais documentos encontram-se
listados como documentos padrões no SEI, conforme
explicitado nos autos do processo nº 0006118-
53.2021.6.02.8000.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 07/10/2021, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955923 e o código CRC 32DB0842.

0005829-23.2021.6.02.8000 0955923v1
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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.
Senhor Chefe da Seção - SPPAC, 
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

SPPAC 0955923, sirvo-me deste para proceder ao acolhimento
das ponderações feitas e, ao mesmo solicitar minhas escusas
pelo não recordar das recomendações constantes nas normas
regentes atualmente em vigor.

Assim, procedo a juntada da Declaração -NLP, em
anexo, restando ressaltar que, em caso de necessidade de
complementação, possam os autos retornar a esta subscritora.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 08/10/2021, às 11:03, 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
0956195 e o código CRC 9A6ACC37.

0005829-23.2021.6.02.8000 0956195v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de
2021.

 

1. Contrato nº  : Termo de Dispensa de Licitação 8 (0935775)                                        
                                                     

1.1 Vigência do Contrato: 12 de setembro de 2021

 

2. Nota de Empenho (NE) : Nota de Empenho nº 305/2021 (0936153).                           
                                              

2.1 Saldo da NE após Liquidação: nenhum

 

3. Contratado(a) : ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP TECNOLOGIA E
ENGENHARIA)                                                                                   

3.1 CPF/CNPJ: CNPJ 11.754.292/0001-74

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$): R$ 7.200,00 ( sete mil e duzentos reais)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro das
formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa realizada? SIM

 

6. Observações: Eventos: 0955445, 0955453, 0955456, 0955457 e 0955459

 

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do objeto
contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento definitivo).
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Objeto do atesto: SERVIÇO DE FILMAGEM, COM MONITORAMENTO PARA AS ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE. OBRIGAÇÕES E SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (0932212).

 

Declaração: As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e a Contratada foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho, evento 0936153.

 

Observações: Os trabalhos foram desenvolvidos de forma a atender satisfatoriamente
à Comissão, contribuindo com muito esmero para a garantia da lisura nas eleições.

 

TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES (GABINETE SGP)

Designação da gestão constante no inciso V, do artigo 1º, da Portaria Presidência 328
(Evento SEI 0929102).

 

DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO

Oficiala de Gabinete - Chefe imediata da gestora

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 08/10/2021, às 11:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIELA FONSECA DE MELO BRITTO,
Oficial de Gabinete, em 08/10/2021, às 11:40, 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
0956695 e o código CRC 65AF2DF6.

0005829-23.2021.6.02.8000 0956695v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  11/10/21  11:31     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 11Out21   VALORIZACAO : 11Out21  NUMERO  :
2021NS003473   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11754292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS     
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000768            DATA VENCIMENTO  : 15Out21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
Prestação de Serviços de Filmagem,com monotiramento e Produção do Material
gravado para às Eleições Suplementares no município de Campo Grande - 20ª Zona
Eleitoral  - 1º Turno.SEI de Pagamento: 0005828-23.2021.6.02.8000. Termo de
Dispensa de Licitação Nº 8/2021(0935775).Nota Fiscal NR. 335 de 04/10/2021.       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                              
                                                                           
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521214 2021NE000305                   213110400 33903959                   
                                                                        7.200,00
  02 401002 2021NE000305                             33903959                   
                                                                        7.200,00
  03 511005 2021NE000305                   332310200 33903959                   
                                                                        7.200,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   11Out21   11:27  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
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Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 11/10/2021, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957223 e o código CRC 1AE0FC14.

0005829-23.2021.6.02.8000 0957223v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
 
 

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme
2021NS003473(0957223) e papel de trabalho abaixo, para a
devida conformidade.
Àpós, à SGF, para providências do pagamento.
 
Atenciosamente,
 
 
CHECK LIST
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

Contratado:ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS–HIGHSOM PRODUÇÕES,
( 0911523) CNP/CPF: 11.754.292/0001-74

Procedimento Administrativo: 0005829-23.2021.6.02.8000 CONTRATO  

Objeto:Contratação de Serviços de Filmagem,com monotiramento e Produção do Material
gravado para às Eleições Suplementares no município de Campo Grande - 20ª Zona
Eleitoral  - 1º Turno. Termo de Dispensa de Licitação Nº 8/2021(0935775).
Nota Fiscal: 335 (0955459)
Data da Atestação 
Valor: R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)
Saldo da 2021NE000305, em 11/10/2021-R$ 0,00

Competência:SETEMBRO/2021
Vencimento:154/10/2021

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de
registros orçamentários e contábeis

 Sim Não Obs:

1
Existe nota de
empenho para
cobertura da despesa:

 x  
2021NE000305 (0936153)

Subitem:59 - SERVICOS DE
AUDIO, VIDEO E FOTO

2
Houve instrumento de
contrato registrado a
ser indicado na
liquidação?

   x Se sim indicar a conta:

3 Em qual VPD deve ser
classificada a despesa? - - Indicar VPD: 332310201

4 É despesa antecipada?  x Se sim, preencher
o quadro III.

5

Foi juntada a nota
fiscal, DLP, RPA, ou
documento equivalente
regular e válido pela
gestão/unidade
gestora?

x  
NF 335 (0955459)
 

6
Os serviços foram
atestados pela
gestão/fiscalização?

x   

7
Há indicação de glosa
cautelar pelo
gestor/fiscal?

 x Se sim, de quanto?

8 Houve exigência de  x  
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8 garantia contratual  x  

9
Se sim, foi apresentada
pela empresa e
registrada pela SCON?

- -  

10
Os serviços objeto da
liquidação se referem a
obras ou serviços de
engenharia?

 x Se sim, preencher quadro
IV.

11
Os serviços objeto da
liquidação se referem a
serviços de emissão de
passagens aéreas?

 x Se sim, preencher quadro
V

II – Regularidade Fiscal
e Trabalhista Sim Não  

1

Foi juntada e
comprovada a
regularidade fiscal da
contratada pela
utilização do SICAF ou
retiradas nos sites dos
órgãos fiscalizadores
pela gestão/unidade
gestora?

X  
Evento:0955445,0955445,
0955456, 0955457
 

III
Registro de
Despesas
Antecipadas

 x não se aplica

1
Qual conta do Ativo
deve ser registrada a
despesa

   

2
Qual o prazo de
duração do serviço e
mês do início e fim?

   

3 Qual valor deve ser
apropriado por mês    

4
O cronograma de
apropriação é igual ao
Centro de Custos?

  (copiar telas do siafiweb
após registro)

IV    Serviços e obras
de engenharia  x não se aplica

1

O Boletim de Medição,
confrontado com os
cronogramas físico-
financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores
previsto para a
presente medição?

   

V Serviços de emissão
de passagens aéreas  x não se aplica

1

Houve a juntada da
pesquisa de preços
para o trecho escolhido
no momento da
emissão?

   

2

Os valores das
passagens emitidos
consideraram a
pesquisa de preços ou
houve comprovação de
que são preços
compatíveis para o
horário do vôo
escolhido, por trecho?

   

3

Houve comprovação de
trecho voado pela
juntada de cartão de
embarque ou
declaração emitida
pela empresa
contratada ou
companhia aérea?
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VI

 
Diligências ou
orientações junto
à gestão/unidade
gestora

   

1

 
Há diligências prévias
ao pagamento que
devem ser resolvidas
junto à gestão?

     x  
 

2
Se sim, descrever aqui
 
 

   

3

Se houve orientações,
descrever aqui
 
 

   

    
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 13:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957224 e o código CRC E57A05D1.

0005829-23.2021.6.02.8000 0957224v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS003473

Observação:

À SGF,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive quanto às verificações
normativas e contratuais porventura existentes no que se refere ao
pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 11/10/2021, 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
0957624 e o código CRC F6287577.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

Sim, de acordo com despacho SPPAC e conformidade SCON

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, de acordo com despacho SPPAC e conformidade SCON

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

Sim

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 11/10/2021, 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
0957980 e o código CRC 1C9894BE.

0005829-23.2021.6.02.8000 0957980v1
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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 outubro de 2021.
À SPPAC,
 
Solicitamos indicação do evento relativo aos dados

bancários da contratada, visto não havermos localizado tal
informação no documento fiscal ou no despacho dessa seção.

 
Cordialmente, 

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 11/10/2021, 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
0957994 e o código CRC 1625B23E.

0005829-23.2021.6.02.8000 0957994v1
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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 outubro de 2021.
À GSGP.
 
Senhora gestora,
 
Considerando solicitação da SGF, constante do

evento 0957994, pedimos que nos sejam indicados os dados
ali consignados.

Acrescentamos que, em caso como tais, tais dados
podem ser consignados na proposta da contratada ou, o que
mais usual e prático, na própria nota fiscal de cobrança dos
serviços, o que não vislumbrado nem em uma nem em outra
hipótese.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 11/10/2021, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958045 e o código CRC AAA39CCF.

0005829-23.2021.6.02.8000 0958045v1
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E-mail - 0960046

Data de Envio: 
  15/10/2021 10:16:38

De: 
  TRE-AL/GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS <sgp@tre-al.jus.br>

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de dados bancarios - TRE-AL

Mensagem: 
  Bom dia!!

Para fins de pagamento da Nota Fiscal anexa, solicito que sejam informados os dados bancários,
conforme solicitação da unidade de pagamento.

Att.
Fabiana Tenorio
SGP 

Anexos:
    Nota_Fiscal_0955459_Nota_Fiscal_Eletronica.pdf
    Despacho_0957994.html
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

Fone: (82) 3334-3788 / 98848-6684 / 99903-5453 - hsptelecom@gmail.com - www.hspinfo.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

Alisson Honório Pereira dos Santos. ME CNPJ: 11.754.292/0001-74 

 
DADOS CONTA EMPRESA 

 
BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
AGÊNCIA: 2404 
OPERAÇÃO: 003 
CONTA CORRENTE: 1603-5 
BENEFICIARIO: ALISSON HONÓRIO PEREIRA DOS SANTOS 
CNPJ: 11.754.292/0001-74 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
Senhor Chefe da SPPAC,
Em atenção ao Despacho SPPAC 0958045, retorno os

autos a Vossa Senhoria com as informações solicitadas, conforme
eventos 0960121 e 0960124.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/10/2021, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960125 e o código CRC DCE22826.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À SGF, para providências do pagamento, tendo em

vista informações constantes dos eventos 0960124 e 0960125.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 15/10/2021, às 12:01, 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
0960307 e o código CRC 8E8BEC75.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

   __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  15/10/21  11:59     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 15Out21   VALORIZACAO : 15Out21  NUMERO  :
2021NS003515   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11754292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS     
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000768            DATA VENCIMENTO  : 15Out21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DO
MATERIAL GRAVADO
  PARA AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - 20a
ZONA ELEITORAL
  PRIMEIRO TURNO. NOTA FISCAL 335. SEI: 5829-23/2021.                      
                                                                                
 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521468 2021NE000305                                                        
            90002785M                                                     144,00
  02 531214 2021NE000305                   213110400 33903959                   
                                                                          144,00
                                                                                
                                                                               
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   15Out21  
11:57  
   
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  15/10/21  11:59     NS                               USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 15Out21   VALORIZACAO : 15Out21  NUMERO  :
2021NS003516   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 11754292/0001-74 - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS     
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000768            DATA VENCIMENTO  : 15Out21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                                
 
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        7.056,00
                                                                                
  OP 1231                                                                         
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   15Out21  
11:57  
                
 
  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDAR (ARRECADACAO FINANCEIRA -
DAR)_________
  15/10/21  11:59                                      USUARIO : DIANA CARVALHO
  DATA EMISSAO      : 15Out21   VENCIMENTO: 15Out21    NUMERO  :
2021DR800217   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
  UG ARRECADADORA   :                                                           
  MUNICIPIO FAV.    : 2785              - MACEIO                                
  ESTADO FAV.       :                                                           
  RECOLHEDOR(SUBST.): 11754292/0001-74  - ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS    
  RECURSO           : 3  - COM VINCULACAO DE PAGAM   REFERENCIA : 10/2021       
  RECEITA           : 9000  - RETENCAO DO ISS                                   
  DOCUMENTO ORIGEM  : 070011/00001/2021NP000768                                 
  VALOR PRINCIPAL   :              144,00 VALOR JUROS :                         
  VALOR MULTA       :                     VALOR TOTAL :              144,00     
  INFORMACOES DE RECOLHIMENTO                 QUITADO EM 15.10.2021             
  UG TOMADORA SERVICO : 070011                CONFORME CONVENIO COM STN       
 
  NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000335                                              
  SERIE NF            :       SUB-SERIE NF :                                    
  ALIQUOTA DA NF      :  2,000                                                  
  MUN. DA UG TOMADORA : 2785  - MACEIO                                          
  MUNICIPIO DA NF     : 2785  - MACEIO                                          
  DATA EMISSAO DA NF  : 04Out21              VALOR NF :            7.200,00     
                                                                     
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  RETENÇÃO ISS SOBRE OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DO
MATERIAL GRAVADO
  PARA AS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES NO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - 20a
ZONA ELEITORAL
  PRIMEIRO TURNO. NOTA FISCAL 335. SEI: 5829-23/2021.                      
                                                                                
                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 51636107400 -  DIANA CARVALHO    UG : 070011   15Out21  
11:57  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 15/10/2021, às 12:08, 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
0960310 e o código CRC 280EF513.
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