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

DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação emergencial, pelo prazo de 03

(três) meses, de empresa especializada para prestação de serviços de
operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e
imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente, para as
Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada, nos termos do
Termo de Referência presente no evento 1033768.

 
Após formalização de sugestão de contratação direta por

dispensa de licitação, nos termos do Art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93,
com a empresa ALISSON HONORIO PEREIRA DOS SANTOS (HSP
TECNOLOGIA E ENGENHARIA), inscrita no CNPJ nº
11.754.292/0001-74, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) - Despacho SEIC 1034293, os autos foram devolvidos pelo
Senhor Secretário de Administração para que esta Unidade promova,
com a ugência devida, cotação necessária à justificativa de preços,
na forma recomendada pela AJ-DG (Despacho GSAD - 1035097).

 
Em atendimento, solicitamos apresentação de proposta

de preço a 13 (treze) potenciais fornecedores - 1035225, 1035227,
1035244 e 1036105, obtendo-se os valores abaixo elencados, onde se
observa que o valor ofertado por ALISSON HONORIO PEREIRA DOS
SANTOS (HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA), no montante de R$
30.000,00 (trinta mil reais) é o mais vantajoso financeiramente para
este Tribunal.

 

Empresa
Valor total
estimado

(30 sessões)
HSP Tecnologia - R$ 30.000,00
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 1033763 R$ 30.000,00

Leny Films - 1035335 R$ 54.000,00
Estruturas Santana -

 1036107   R$ 32.000,00

Staff Vídeo - 1036108 R$ 90.000,00
(desconsiderado)

 
Há de se ressaltar que a citada empresa possui

experiência na execução do serviço ora demandado, tendo sido a
contratada que antecedeu à contratação atual, sem informação
de quaisquer registros de apontamento de falha contratual,
ressaltando a aferição de 32 (trinta e dois) autos de liquidação e
instrução de alteração contratual, conforme anunciado pela gestão
contratual, por meio do Despacho SEGEC - 1035219. 

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 29/03/2022, às 09:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1036110 e o código CRC 914524BD.

0002563-91.2022.6.02.8000 1036110v1
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Orçamento n. 00186/2022 

Agência: DIRETO 

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Serviço: Prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização, e 

de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube (Sessões do Pleno desta Corte de 

Justiça Especializada) 

 

 Segue abaixo orçamento e descrição dos equipamentos disponibilizados. 

 

TRANSMISSÃO DAS SESSÕES EM VÍDEO: 

03 câmeras com 1080 x 1920 linhas de resolução, gravando em FULL HD, 

01 tripé com Cabeça e Suporte para gravação ao vivo das sessões plenárias, 01 jogo de lentes, 

Filtros para 01 equipe, 03 vídeos assist., cartões de gravação e baterias; 

Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais, com caracterização de 

vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de caracteres com nomes dos 

atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega 

semanalmente à Assessoria de Comunicação do TRE/AL, com o conteúdo na íntegra, 

caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta 

de encerramento. Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo 

no formato NTSC/widescreen 720x480 SD. 

Toda estrutura técnica, mão-de-obra e periféricos deverão estar instalados, testados e em pleno 

funcionamento no Plenário ou auditório uma hora antes do início da sessão plenária. 

Disponibilizar auxiliar de operação de multimídia. 

SONORIZAÇÃO: 

Disponibilização de técnico em som, com antecedência de 02 (duas) horas, após a solicitação do 

TRE/AL, ou, para as sessões plenárias, de acordo com calendário apresentado pela gestão 

contratual ou fiscalização do futuro contrato, para revisão, testes e ajustes no sistema de 

sonorização no Plenário do TRE/AL ou outros espaços. 

 
VALOR POR EVENTO OU SESSÃO TRANSMITIDA:    R$ 3.000,00 
VALIRDADADE DESS PROPOSTA: 90 DIAS 

 

Maceió, 25 de março de 2022 

 

 

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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PROPOSTA

À TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, localizado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – 
Bairro Centro – CEP 57051-090 – Maceió – AL.

Contratação emergencial, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável nos termos da lei, de empresa especializada
para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de sonorização pertencente ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube, principalmente,
para as Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 

DESCRIÇÃO DOS ITENS QUANTIDADE ESTIMADA
SEMANAL

QUANTIDADE ESTIMADA
MENSAL 

VALOR TOTAL

SESSÃO PLENÁRIA OU
EVENTO

02 (NO MÍNIMO) 30 (NO MÁXIMO) R$ 32.000,00
(TRINTA E DOIS MIL

REAIS)

Validade: 60 (Sessenta) dias.                                                                                                                                 
Dados Bancários:                                                                                                                                                     
AG: 279                                                                                                                                                                      
CC: 7152-3                                                                                                                                                         
Banco do Nordeste                                    

  

Maceió, 29 de março de 2022.

ESTRUTURAS SANTANA
CNPJ 42.432.566/0001-32

R BOA ESPERANÇA, Nº 200, BENEDITO BENTES, MACEIÓ/AL – CEP 57.084-086 
TEL.: (82) 99623-6094 – E-MAIL: santana.al2021@gmail.com 
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CNPJ 35.360.695/0001-05 
99821-0810 whatsApp  

e-mail: lenyfilms@gmail.com 

 
ORÇAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

Att. LISIANA TEIXEIRA CINTRA- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

 

Venho por meio deste apresentar proposta de Prestação de serviço de operação e 

monitoramento do sistema de sonorização pertencentes ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via Youtube das sessões do 

Pleno desta corte de Justiça especializada pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável nos 

termos da lei. 

 

Equipamentos a serem utilizados para produção: 

• 3 Câmeras Sony Full HD 1920x1080 (com 3 vídeo assistente)  

• Jogo de Lentes 70x200mm / 50mm / 23mm / 16mm 

• Cartões de Memoria 64gb classe 10 para 4k 

• 3 Tripés com cabeça Hidráulico Profissional 

• 1 Unidade de Transmissão com Mesa de Corte Blackmagic para até 8 câmeras 

• 1 Ilha de Edição para geração de Caracteres e de mídia com operador  

• 1 Operador de Áudio Profissional 

 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS POR EQUIPE DE VIDEO 

a) Gravação ao vivo das sessões plenárias  

b) Edição da íntegra das Sessões Plenárias e demais eventos insitucionais, com 

caracterização de vinheta de abertura e encerramento, logomarca do TRE/AL, gerador de 

caracteres com nomes dos atores em cena, data, número da sessão e processo em pauta. 

c) Edição e finalização das Sessões Plenárias e demais eventos institucionais para entrega, 

semanalmente, à Assessoria de Comunicação do TRE/AL com o conteúdo na íntegra, 

caracterizado por vinheta de abertura, sessão plenária da semana, vinheta de encerramento. 

Cada bloco deverá ser salvo em HD externo, devidamente nomeado o arquivo no formato 

NTSC/widescreen 720x480 SD. 

d) auxiliar de operação de multimídia para o acompanhamento das sessões plenárias. 
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SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DO OPERADOR DE AUDIO 

a) Efetuar serviços de operação de áudio do sistema de som ambiente do Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas, bem como a gravação em vídeo e a transmissão via YOUTUBE das 

sessões do Pleno desta Corte; 

b) Operar os equipamentos com segurança e eficiência, conforme as especificações de uso; 

c) Operar mesas de áudio digitais, amplificadores e outros periféricos durante a gravação 

das sessões do pleno do TRE/AL e em outros eventos; 

d) Cuidar da transmissão através dos microfones, garantindo a qualidade do áudio; 

e) Zelar pela segurança, conservação e funcionamento dos equipamentos; 

 

 

 

  Forma de pagamento: 

O Pagamento será efetuado, mensalmente por meio de ordem bancaria de credito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias contado do recebimento da nota fiscal. 

 

  

 

 

Maceió - Alagoas 28 de março de 2022  

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

QUANTIDADE 

ESTIMADA 

SEMANAL  

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

SESSÃO 

PLENÁRIA OU 

EVENTO 

 

02 (mínimo) 

R$ 1.800,00 (Um 

mil, oitocentos 

reais 

 

A SER ESTIMADO 
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