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

 

Memorando nº 640 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP
Maceió, 02 de agosto de 2021.

Para: Comissão de Planejamento das Eleições Gerais de 2022.

Assunto: Termo de Referência. Projeto Básico. Auditoria das Urnas Eletrônicas
(Votação Paralela). Eleições 2022.

 

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 260 - TRE-AL/PRE/DG/GDG, evento 0906316,
constante no DEJEAL, publicado em 17/06/2021, dá início ao
Processo administrativo referente à Gestão do contrato de filmagem
da Votação Paralela - eleições 2022, encaminhando, em documento
anexo, Termo de Referência e Projeto Básico referentes às citadas
eleições para apreciação e adoção das ulteriores medidas
necessárias.

Ressalto que o Termo de Referência e Projeto Básicos em
epígrafe, têm como respaldo normativo a Minuta da Resolução TSE,
encontrada no endereço eletrônico www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-
2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoria-e-fiscalizacao, em
virtude de a definitiva, petinente às eleições 2022 ainda não ter sido
publicada, razão por quê o presente pode ser alterado se for
necessário alguma adequação frente à publicação da Resolução das
Eleições 2022 pertinentes.

Esclareço que, as alterações referentes ao rezoneamento
havido não ensejaram modificações com relação ao quantitativo de
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urnas a serem sorteadas, uma vez que estamos incluídos no
quantitativo mínimo de sessões, muito distantes, inclusive, de
alcançar ao seu limite.

Todavia, a partir das últimas eleições, datadas no ano de
2018, houve alteração na Resolução pertinente às eleições 2016, haja
vista que o Tribunal Superior Eleitoral alterou o quantitativo mínimo
de urnas para o primeiro parâmetro de referência de quantitativos de
sessões, assim, ao invés de deverem ser sorteadas 02 (duas) urnas
para até o limite de 15.000 (quinze mil) sessões, passou a ser devida
a contemplação de 03 (três) urnas, situação que permaneceu
na Minuta da Resolução susocitada e,presume-se, continuará
a viger nas eleições 2022.

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, foi reformulado para
adequação da Auditoria das eleições 2020, razão pela qual,
dada ao êxito naquela operação, permanecemos a tê-lo como
referência para a realização da Auditoria Vindoura, uma vez
que não podemos ter a certeza de que estaremos vivenciando
uma situação isenta de pandemia.

Dessa feita, o Termo de Referência e Projeto Básico
encaminhados neste, em que pese não ter sido publicada a Resolução
TSE pertinente às eleições de 2022, provisiona a utilização de três
urnas eletrônicas na votação paralela, nos moldes das últimas
eleições, ressaltando que em havendo qualquer alteração na
Resolução vindoura, retromencionada, adequar-se-ão os termos do
presente projeto.

No que concerne ao pessoal de apoio, indispensável sua
manutenção para um exitoso trabalho, devendo haver a
substituição apenas quanto às aposentadorias havidas, assim, sugiro
que seja mantido o mesmo das eleições 2020, com raras exceções, o
qual deixo para apresentar relação em momento oportuno e, após ter
a confirmação de todos os servidores quanto à sua participação.

Por fim, reitero protestos de estimas, desejando mais
uma vez uma exitosa relação institucional nas eleições vindouras.

 
Maceió, 29 de julho de 2021.
 
TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
Gestora do Contrato de filmagem e gravação da Auditoria
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de Funcionamento das Urnas Eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 02/08/2021, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924726 e o código CRC 321AA3F8.
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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 de 2022 em 1º e 
2º Turno, havendo este último 

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 de 
2022. 

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, 29 de julho de 2021. 
 
 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 
 
 

_______________________________________________________ 
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 
Portaria 260-2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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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 de 2022. 
 
II - EXECUÇÃO: 
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 
Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 
 
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 
suficiente à instalação de 03 (três) Seções eleitorais, 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 cada uma das 03(três) urnas eletrônicas, 
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 07 
(sete) câmeras; 
 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones, sendo um microfone para cada câmera focada no 
terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 
 
2.2.3. 03 (três) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir a boa captação 
do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto; 
 
2.2.4. 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; 
 
2.2.5. 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; 
 
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da votação 
paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que serão 
utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 03(três), 
conforme inciso I, do artigo 56, da Minuta de Resolução TSE constante no endereço: 
www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/minutas/tse-minuta-resolucao-auditoria-e-fiscalizacao. 
 
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; 
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PODER JUDICIÁRIO 

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

 
2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 
a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 
 
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, 
e no segundo turno, se houver, 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 (seis1 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; 

 
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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PODER JUDICIÁRIO 

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

 
 
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 
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 

 
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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PODER JUDICIÁRIO 

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

 
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. 
 
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 15 de novembro 
de 2022, 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 260-2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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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, inclusive headset 
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, 02 de agosto de 2021.
À AGE, 
 
Para ciência do Termo de Referência (0925028) -

Auditoria das Urnas Eletrônicas (Votação Paralela) - Eleições
2022, e inclusão na pauta da reunião agendada para o
próximo dia 05 de agosto. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 03/08/2021, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925077 e o código CRC 15B0CC7B.

0005505-33.2021.6.02.8000 0925077v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2021.
 
 
Informo que por ocasião da reunião da Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições, ocorrida no dia
06/08/2021, às 9h30, cuja Ata encontra-se em processo de
elaboração e assinatura (0927193), restou deliberado que a análise
da presente contratação deveria ser postergada para a próxima
reunião da Comissão de Eleições, razão pela qual encaminho o
processo para designação de dia e horário da conveniência de Vossa
Senhoria para realização de nova reunião da CPPE.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 09:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 11:10, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926788 e o código CRC 6094CED6.

0005505-33.2021.6.02.8000 0926788v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4145 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP

Senhor Assessor - AGE,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho AGE 0926788,

informo que em sendo as reuniões na modalidade online, estou disponível em
todos os dias no horário normal de trabalho, porém em sendo presencial,
possuo restrições ao comparecimento ao local de trabalho em virtude de estar
em isolamento social até período de 21(vinte e um) dias da tomada da segunda
dose da vacina contra a COVID.

Outrossim, sendo possível, sugiro que possamos aguardar a
edição da Resolução TSE que regulamentará a auditoria das urnas eletrônicas
nas eleições 2022, pois possivelmente o projeto ora apresentado sofrerá
alterações, haja vista a informação, oficiosa, de que o número de urnas
auditadas serão triplicados.

Isto posto, evoluo a Vossa Senhoria para conhecimento e
deliberação com os demais membros da Comissão.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 13/08/2021, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930469 e o código CRC 50D80ECB.

0005505-33.2021.6.02.8000 0930469v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Submeto à análise de Vossa Senhoria o

posicionamento constante da informação 0930469, oriundo da
gestão contratual.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/08/2021, às 21:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0930786 e o código CRC A5747A65.

0005505-33.2021.6.02.8000 0930786v1
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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.
 
Em atenção ao Despacho AGE 0926788, designo

para o dia 26 de agosto do presente exercício, às 15
horas, por teleconferência, a realização de reunião a fim de
tratar do Anexo Termo de Referência (0925028), bem como da
proposição constante na Informação nº 4145 (0930469),
oriundos da gestão contratual.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/08/2021, às 17:02, 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
0931847 e o código CRC 3666F949.

0005505-33.2021.6.02.8000 0931847v1
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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.
Conforme deliberação ulterior, a reunião marcada

no doc 0931847 será no dia 26/08/2021 às 17:00.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 26/08/2021, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 26/08/2021, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0935424 e o código CRC CA92D21C.

0005505-33.2021.6.02.8000 0935424v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo em vista a impossibilidade de realização de

reunião, em face da incompatibilidade de agenda de trabalho
de Vossa Senhoria, volvo os autos conclusos para designação
de nova data. 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 26/08/2021, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 26/08/2021, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0936957 e o código CRC 0A25D9A2.

0005505-33.2021.6.02.8000 0936957v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
Considerando que a próxima reunião da Comissão

Permanente de Planejamento das Eleições foi agendada para o
dia 08 de setembro às 15h, devolvo o feito à Assessoria de
Gestão Estratégica para que seja incluída na respectiva pauta
da discussão acerca do Termo de Referência (0925028), bem
como da proposição constante na Informação nº 4145
(0930469), oriundos da gestão contratual. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2021, 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
0939481 e o código CRC E71B3461.

0005505-33.2021.6.02.8000 0939481v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
Senhoras gestoras,
Em reunião da Comissão Permanente de Planejamento das

Eleições ocorrida em 08 de setembro de 2021, cuja ata encontra-se em
processo de elaboração e/ou colheita de assinaturas, restou deliberado que: 

 
2.2. Processo SEI nº 0005505-
33.2021.6.02.8000 (Votação paralela): Sobre as
questões referentes à possível necessidade de maior
espaço para realização da votação paralela no dia do
pleito, será analisada, posteriormente, podendo-se
utilizar a sede da Sinimbu ou cessão de imóvel; Quanto
ao início da contratação, decidiu-se retornar o feito à
gestão contratual para confecção do Termo de
Referência, de modo a instruir o processo licitatório na
tomada de preço, a fim de que a contratação seja
realizada por meio do quantitativo individual de
ponto de filmagem a ser utilizado no monitoramento e
produção do material gravado para as Eleições de 2022
em 1º e 2º Turno, tudo, de acordo com a situação
definida pelo TSE.

Em sendo assim, em havendo uma prioridade da administração à
resolução das pendências relacionadas aos contratos de
eleições, CONCEDO a Vossas Senhorias o prazo, improrrogável de 30
(trinta) dias para entrega do termo de referência e/ou projeto básico,
devidamente apto à análise e deliberação da CPPE. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/09/2021, às 15:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943819 e o código CRC FD5BA8B0.

0005505-33.2021.6.02.8000 0943819v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
Ciente das recomendações contidas no Despacho

AGE 0943819.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 13/09/2021, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944968 e o código CRC 44E5EA82.

0005505-33.2021.6.02.8000 0944968v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 914 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SGP/GSGP
Maceió, 08 de outubro de 2021.

Para: Comissão Permanente de Planejamento das Eleições - ELEIÇÕES 2022.

Assunto: Termo de Referência. Projeto Básico. Auditoria das Urnas Eletrônicas
(Votação Paralela). Eleições 2022. Pontos individualizados.

 

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

Cumprimentando-o, e, em atenção ao constante no
Despacho AGE 0943819, encaminho por meio deste, Termo de
Referência e Projeto Básico adequados às deliberações tratadas em
reunião no dia 08 de setembro de 2021.

Assim, os expedientes em anexo, quais sejam, Termo de
Referência e Projeto Básico, indicam o quantitativo individual de
ponto de filmagem a ser utilizado no monitoramento e produção do
material gravado para as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno, para
contribuir com a celeridade do instrumento licitatório, devendo, após
definição do TSE, serem tais pontos adequados ao quantitativo de
seções eleitorais determinadas por aquele órgão superior.

Por fim, reitero protestos de estimas, desejando mais
uma vez uma exitosa relação institucional nas eleições vindouras.

Respeitosamente,
 
TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
Gestora do Contrato de filmagem e gravação da Auditoria

de Funcionamento das Urnas Eletrônicas.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 08/10/2021, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da
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Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0957117 e o código CRC 02C933B2.

0005505-33.2021.6.02.8000 0957117v3
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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 de 2022 em 1º e 
2º Turno, havendo este último 

2. Quantidade Conforme apresentado no item II do Projeto básico 
anexo, cabendo a ressalva de possível acréscimo de 
pontos quando da edição de Resolução do TSE . 

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 de 
2022. 

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 Gestor do presente contrato 
 
 

Maceió – AL, 08 de outubro de 2021. 
 
 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 
 
 

_______________________________________________________ 
Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 
Portaria 260-2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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Projeto Básico 
 

Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 
 
I – OBJETO: 
 
1.1. Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção 
do material que foi gravado dos procedimentos da auditoria de verificação do 
funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem 
realizados por ocasião das Eleições de 2022. 
 
II - EXECUÇÃO: 
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 
Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 
 
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 
suficiente à instalação do quantitativo de seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, por meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes 
especificações: 
 
2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada urna eletrônica, contemplando os planos 
de gravação do esboço mínimo, não tendo como ser incluído o total de câmeras, no momento, por 
ausência da disciplina normativa do TSE, todavia, cada uma das seções eleitorais a ser auditada, requer, 
no mínimo 02 (câmeras); 
 
2.2.1.1. Será, também disposta, uma outra câmera independente, posicionada de modo a abranger 
todo ambiente da votação paralela, como esta se destina à filmagem do ambiente geral, independe do 
quantitativo de seções auditadas, permanecendo, assim, sendo unitária; 
 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo um microfone 
para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 
 
2.2.3. 01 (um) Microfone de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir a boa captação 
do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto, 
destarte, o quantitativo de Microfone de cabeça (tipo headset) está vinculado ao quantitativo de seções 
eleitorais a serem auditadas; 
 
2.2.4. 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; 
 
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas 
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente; 
 
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da votação 
paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que serão 
utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno; 
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Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e estar 
pronto já no dia anterior, sendo assegurado a segurança do local por policiais do início à conclusão dos 
trabalhos; 
 
Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional 
Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, 
tão somente quando presentes os membros da comissão no local; 
 
2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 
a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 
 
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, 
e no segundo turno, se houver, 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; 
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3.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentos utilizados na auditoria (seis1 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 
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: 

 
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 
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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4.1. 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. 
 
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 15 de novembro 
de 2022, 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 260-2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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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, inclusive headset 
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, 08 de novembro de 2021.
Senhor Diretor-Geral.
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, restou deliberado que os processos de contratações
das eleições seriam previamente encaminhados à SAD para análise
e manifestação sobre as formalidades legais da contratação, aprovando ou
determinando a retificação do Termo de Referência, para, posteriormente, ser
objeto de análise pela CPPE, apenas, a temática voltada à análise da logística a
ser utilizada.

  Sob tais premissas, e na tentativa de obter uma maior
celeridade na tramitação do presente procedimento, volvo os autos a Vossa
Senhoria, sugerindo o encaminhamento dos autos à Secretaria de
Administração para os fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 08/11/2021, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 08/11/2021, às 17:08, 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
0970592 e o código CRC 752E1A63.

0005505-33.2021.6.02.8000 0970592v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
À Secretaria de Administração para as providências

constantes na manifestação da Assessoria de Gestão
Estratégica, nos termos do expediente sob nº 0970592.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/11/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970875 e o código CRC A0AB325C.

0005505-33.2021.6.02.8000 0970875v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de novembro de 2021.
Devolvo os autos à Gestora designada para

informar, não obstante os parâmetros indicados no
Memorando 914 (doc. 0957117), se o TR é compatível com a
minuta de resolução publicada pelo TSE para as sudências
públicas marcadas para os próximos dias 22 e 23, conforme
publicado em: Audiências Públicas sobre as minutas das
resoluções que regerão as Eleições 2022 — Tribunal Superior
Eleitoral (tse.jus.br), especialmente os requisitos previstos
nos artigos 57 e 58 e 59 da minuta, abaixo transcritos (Minuta
- Fiscalizacao e Auditoria.pdf (tse.jus.br)):

RESOLUÇÃO Nº XX.XXX
INSTRUÇÃO N° 0600747-28.2019.6.00.0000 -
CLASSE 11544 -BRASÍLIA -DISTRITO
FEDERAL
Relator:Ministro Edson Fachin
Interessado:Tribunal Superior Eleitoral
Dispõe sobre os procedimentos de fiscalização
e auditoria do sistema eletrônico de votação.
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso
das suas atribuições legais e regimentais,
RESOLVE:
Art. 1º Os procedimentos de fiscalização e
auditoria do sistema eletrônico de votação
serão regidos pelas disposições desta
Resolução.
(...)
Art. 57. A Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica promoverá, entre as 9 horas e as 12
horas do dia anterior às eleições, no primeiro e
no segundo turnos, em local e horário
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previamente divulgados, a definição das
seções eleitorais que serão submetidas às
auditorias a que se referem os capítulos V e VI
desta Resolução. 
(...)
Art. 58. Para a realização da auditoria de
funcionamento das urnas, serão definidos, no
primeiro turno, em cada unidade da
Federação, os seguintes quantitativos de
seções eleitorais:
I -9 (nove) nas unidades da Federação com até
15.000 (quinze mil) seções no Cadastro
Eleitoral, sendo as 6 (seis) primeiras urnas
escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste
de Integridade das Urnas Eletrônicas e as
demais, ao Teste de Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais;
II -16 (dezesseis) nas unidades da Federação
que tenham de 15.001 (quinze mil e uma) a
30.000 (trinta mil) seções no Cadastro
Eleitoral, sendo as 8 (oito) primeiras urnas
escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste
de Integridade das Urnas Eletrônicas e as
demais, ao Teste de Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais; e
III -20 (vinte) nas demais unidades da
Federação, sendo as 10 (dez) primeiras urnas
escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste
de Integridade dasUrnas Eletrônicas e as
demais, ao Teste de Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais.
§ 1º Para o Teste de Integridade das Urnas
Eletrônicas, pelo menos 1 (uma) seção
eleitoral escolhida ou sorteada será da capital.
§ 2º Não poderá ser escolhida ou sorteada
mais de 1 (uma) seção por zona eleitoral.
Art. 59. Para a realização da auditoria de
funcionamento das urnas, serão definidos no
segundo turno, em cada unidade da Federação
onde houver votação, os seguintes
quantitativos de seções eleitorais,
consideradas somente as dos municípios onde
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haverá votação:
I -9 (nove) nas unidades da Federação com até
5.000 (cinco mil) seções funcionando no
segundo turno de votação, sendo as 6 (seis)
primeiras urnas escolhidas ou sorteadas
submetidas ao Teste de Integridade das Urnas
Eletrônicas e as demais, ao Teste de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais;
II -16 (dezesseis) nas unidades da Federação
que tenham de 5.001 (cinco mil e uma) a
10.000 (dez mil) seções funcionando no
segundo turno de votação, sendo as 8 (oito)
primeiras urnas escolhidas ou sorteadas
submetidas ao Teste de Integridade das Urnas
Eletrônicas e as demais, ao Teste de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais; e
III -20 (vinte) nas demais unidades da
Federação, sendo as 10 (dez) primeiras urnas
escolhidas ousorteadas submetidas ao Teste
de Integridade das Urnas Eletrônicas e as
demais, ao Teste de Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais.
§ 1º Somente poderá ser escolhida ou sorteada
mais de 1 (uma) seção por zona eleitoral, para
o mesmo tipo de auditoria, quando não se
atingir o quantitativo fixado de urnas a serem
auditadas no segundo turno de votação,
previsto nos incisos I, II e III deste artigo.
§ 2º A escolha ou o sorteio de mais de 1 (uma)
seção por zona eleitoral serão restritos ao
Teste de Integridade das Urnas Eletrônicas e
limitado a até três seções por zona eleitoral.
§ 3º Havendo eleição para o segundo turno na
capital, pelo menos 1 (uma) seção eleitoral
escolhida ou sorteada para o Teste de
Integridade das Urnas Eletrônicas será desse
município.
 

Em outra vertente, solicito o apoio da SPPAC e da
SEIC, no âmbito das atribuições definidas para o
planejamento das contratações com vistas às eleições 2022,
em avaliar, previamente, o Anexo I do Termo de Referência
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apresentado (doc. 0957123).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/11/2021, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0973380 e o código CRC 61886EE1.

0005505-33.2021.6.02.8000 0973380v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
À GSAD,
 
Concordamos com o modelo da planilha de custos

constante do Termo de Referência (0957123), ressaltando que
ele reproduz o modelo utlizado nas Eleições 2020, elaborado
pelo atual chefe da SPPAC, quando coordenador da COMAP.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 16/11/2021, às 16:07, 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
0973768 e o código CRC 57033E4A.

0005505-33.2021.6.02.8000 0973768v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Acuso ciência do Despacho SEIC 0973768 e

devolvo os autos à Sra. Gestora (doc. 0973768).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/11/2021, 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
0974002 e o código CRC BAF37B47.

0005505-33.2021.6.02.8000 0974002v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de novembro de 2021.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

GSAD 0974002, da lavra de Vossa Senhoria, sirvo-me deste
para informar que, apreciando a Minuta de Resolução que
está em tratativas no Tribunal Superior Eleitoral, ora indicada
no Despacho susocitado, percebo que o Termo de Referência,
tal qual apresentado no evento 0957123, pode ser utilizado
para a finalidade a que se propõe, cuja finalidade
foi contribuir com a celeridade no trâmite de procedimento
licitatório para a contratação de empresa de filmagem, haja
vista indicar o quantitativo individual de ponto de filmagem a
ser utilizado no monitoramento e produção do material
gravado para as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno.

O Termo de Referência, ora em epígrafe, foi
adaptado para ponto individual de filmagem, mais um monitor
central para o ambiente geral, na tentativa de contribuir com
a celeridade no procedimento licitatório, uma vez que, até o
momento atual não temos, oficialmente, o quantitativo de
urnas que serão auditadas quanto ao seu funcionamento
(integridade das urnas). Assim, licitada a proposta sobre o
menor preço ofertado para o ponto individual, o vencedor
apenas teria que multiplicar/acrescer o quantitativo de pontos
individuais, tal qual a Resolução do TSE estabelecer.

Caso o intuíto da apresentação do Termo de
Referência, com a precedência com que foi apresentado, não
seja a garantia da celeridade no processo licitatório, antes
mesmo de se ter uma Resolução TSE - Eleições 2022 oficial,
cumpre-me assinalar que, parece mais sensato aguardar a
oficialização da Resolução do TSE sobre as eleições para,
enfim, ser elaborado um Termo final sobre a filmagem da
auditoria, porque embora tenhamos as tratativas e elaboração
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da Minuta a que foi feita referência, esta não deixa de ser
uma Minuta.

Isto posto e, atendo-me ao que foi indagado,
finalizo reforçando que o procedimento licitatório pode ter
como base o Termo de Referência supracitado, uma vez que
esse trata sobre ponto individualizado de filmagem,
ressaltando que, o vencedor terá acrescido seus ganhos e
disponibilidade de material tão logo tenhamos a Resolução
definitiva, porém, muito possivelmente, o quantitativo final
serão o de 06(seis) urnas a serem auditadas quanto ao
funcionamento (integridade das urnas - votação paralela) e 03
(três) auditadas quanto à verificação do sistema (auditoria
feita nas Zonas Eleitorais).

Outrossim, insta destacar que, as tratativas quanto
ao acréscimo de urnas a serem auditadas nos traz outros
problemas, funcional e estrutural, uma vez que o quantitativo
de servidores para apoio teria que ser acrescido, e o local
para realizar a auditoria teria que ser mais amplo e ao mesmo
tempo assegurando boa logística entre a equipe e os
servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação.

Por fim, despeço-me com os esclarecimentos acima,
colocando-me a disposição para, em sendo necessário, outras
tratativas, por meio de reunião virtual ou presencial, e reitero
protestos de estimas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 18/11/2021, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974034 e o código CRC 22D4D28E.

0005505-33.2021.6.02.8000 0974034v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
Em face do Despacho GSGP 0974034, remeto os

autos à SEIC, para pesquisa de mercado com vistas a estimar
a despesa de que trata o Termo de Referência Auditoria das
Urnas Eleições 2022, doc. 0957123, devendo considerar ainda
as informações complementares sobre a perspectiva do total
de urnas a serem auditadas veiculadas no mencionado
Despacho, conforme segue:

Isto posto e, atendo-me ao que foi indagado,
finalizo reforçando que o procedimento
licitatório pode ter como base o Termo de
Referência supracitado, uma vez que esse
trata sobre ponto individualizado de filmagem,
ressaltando que, o vencedor terá acrescido
seus ganhos e disponibilidade de material tão
logo tenhamos a Resolução definitiva, porém,
muito possivelmente, o quantitativo final serão
o de 06(seis) urnas a serem auditadas quanto
ao funcionamento (integridade das urnas -
votação paralela) e 03 (três) auditadas quanto
à verificação do sistema (auditoria feita nas
Zonas Eleitorais).

 
Por outro lado, peço vênia ao Sr. Diretor-Geral,

para sugerir que as demais questões suscitadas pela gestora,
no que respeita ao espaço para a realização dos trabalhos e ao
quantitativo de servidores, sejam submetidas à apreciação da
CPPE. Para maior clareza, transcreve-se o seguinte excerto do
já citado Despacho:

Outrossim, insta destacar que, as tratativas
quanto ao acréscimo de urnas a serem
auditadas nos traz outros problemas, funcional
e estrutural, uma vez que o quantitativo de
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servidores para apoio teria que ser acrescido,
e o local para realizar a auditoria teria que ser
mais amplo e ao mesmo tempo assegurando
boa logística entre a equipe e os servidores da
Secretaria de Tecnologia da Informação.
 

Atenciosamente/Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2021, às 23:05, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975792 e o código CRC CAC7CB35.

0005505-33.2021.6.02.8000 0975792v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0975792, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições para apreciação quanto as demais
questões suscitadas pela Gestão (0974034).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/11/2021, às 13:06, 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
0976263 e o código CRC 1CC685E4.

0005505-33.2021.6.02.8000 0976263v1
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E-mail - 0976380

Data de Envio: 
  19/11/2021 14:15:16

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

Para:
    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
    hsptelecom@gmail.com
    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

Assunto: 
   Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para as
Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

Mensagem: 
  Prezados,
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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 Gerais de 2022.

Nesse sentido, solicito a apresentação de proposta formal de prestação dos referidos serviços, nos
termos do Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0957123_TERMO_DE_REFERENCIA_pontos_individualizados____Eleicoes_2022.pdf
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Orçamento n. 00196/2021 

Cliente: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissão Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 

Serviço: serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para as Eleições de 2022 em 

1º e  2º Turno (votação paralela), havendo este último. 
 

 Segue abaixo orçamento por turno: 

 

Objeto: 

OBJETO: 

1.1. Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção 

do material que foi gravado dos procedimentos da auditoria de verificação do 

funcionamento das urnas eletrônicas, mediante votação paralela, a serem 

realizados por ocasião das Eleições de 2022. 

 

1 DIÁRI DAS 7 ÀS 17 HORAS 

12 CÂMERAS PARA AS 6 URNAS 

1 CÂMERA GERAL 

MICROFONE DE ALTA RESOLUÇÃO 

ILUMINAÇÃO LED 

EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO MATERIAL FINAL ENTRGUE EM DVD 

GERADOR 

EQUIPE TÉCNICA 

COORDENADOR GERAL 

ENSAIO OPERACIONAL 

 

 

 

Valor:          R$ 28.500,00 

(VINTE E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) 

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS 

 
Forma de pagamento:  DE ACORDOM O AS REGRAS DO TRIBUNAL. 

 

 

Maceió, 22 de novembro de 2021 

 

Atenciosamente 

 

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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E-mail - 0977048

Data de Envio: 
  22/11/2021 18:14:24

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
   Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para as
Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

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 Gerais de 2022.

Nesse sentido, solicito a apresentação de proposta formal de prestação dos referidos serviços, nos
termos do Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0957123_TERMO_DE_REFERENCIA_pontos_individualizados____Eleicoes_2022.pdf
    E_mail_0976380.html

E-mail SEIC 0977048         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 44



 
  

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- 106-11/2021 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS   Contato Responsável: Taciana 

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 no ano de 2022 em primeiro e segundo turno. 

EQUIPAMENTOS  

03 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. 
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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- 106-11/2021 
 

 

 

CUSTO DO SERVIÇO POR TURNO 

6,500.00 (Seis mil e quinhentos reais) 

 
 

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

 

Maceió/AL, 23 de Novembro de 2021 

 

           
Alisson Honório Pereira dos Santos – Sócio Gerente 

(Eng. Eletricista Crea 0213335662) 
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E-mail - 0984173

Data de Envio: 
  06/12/2021 16:14:59

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

Para:
    contato@ancoravideo.com.br

Assunto: 
   Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para as
Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

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 Gerais de 2022.

Nesse sentido, solicito a apresentação de proposta formal de prestação dos referidos serviços, nos
termos do Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0957123_TERMO_DE_REFERENCIA_pontos_individualizados____Eleicoes_2022.pdf
    Termo_de_Referencia_0957123_TERMO_DE_REFERENCIA_pontos_individualizados____Eleicoes_2022.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, 15 de dezembro de 2021.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora, 
 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

contratação de serviços de Auditoria das Urnas Eletrônicas (Votação
Paralela) - Eleições 2022, conforme especificações, condições e datas
estipuladas no Termo de Referência 0957123.

 
Seguindo recomendação da IN nº 73/2020,

fizemos pesquisa do serviço requerido na ferramenta Banco de
Preços, bem como diligenciou-se junto a diversas empresas da área
para obter propostas que preenchessem os requisitos do art. 5º, IV
daquele normativo.

 
Das diligências realizadas chegou-se ao seguinte

panorama:
 

EMPRESA EVENTO VALOR
STAFF ÁUDIO VIDEO 0977042 R$ 28.500,00
HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA  0978587 R$ 6.500,00
J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING
EIRELI - Licitação A

0990586

R$ 4.200,00

J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING
EIRELI -  Licitação B R$ 9.200,00

NOBRE SERVICOS DIGITAIS LTDA R$ 3.500,00
LUIS FELIPE MIRETZKI R$ 15.505,50
VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 7.781,10

 

A proposta da STAFF ÁUDIO VIDEO(0977042) foi
desconsiderada, tendo em vista que representava um valor excessivo
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ao compará-la com as demais propostas, nos termos do art. 6º da IN
nº 73/2020.

 
Destaque-se que este Regional possui no exercício de

2021, pelo menos duas contratações com objetos semelhantes: a)
Contrato nº 34/2016 com valor anual de R$ 16.968,00 (0837268) e 
b) contratação por dispensa decorrente dos autos 0005829-
23.2021.6.02.8000,  no valor de R$ 7.200,00, o que afastaria a
possibilidade de efetuarmos esta pretensa contratação por dispensa
de licitação, na forma do Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

 
Informamos o CATSER encontrado para o serviço: 13749

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

 
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação de micro e pequenas empresas.

 
À deleberação superior.
 
Respeitosamente,

 

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 16/12/2021, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/12/2021, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0989825 e o código CRC 43F1D6F2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15.505,50R$ 15.505,50

Órgão:Órgão: JUSTICA ELEITORAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de montagem e

sonorização de ambiente, streaming e gravação da Auditoria da Votação

Eletrônica nas Eleições Suplementares do município de Francisco Alves-PR.

Descrição:Descrição: LOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VIDEO / FILMAGEMLOCACAO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VIDEO / FILMAGEM -

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE

MONTAGEM E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE, STREAMING E GRAVAÇÃO DA

AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DO

MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES-PR.

CatSer:CatSer: 1255612556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Data:Data: 01/10/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 356/2021

/ UASG: 070019

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 16/12/2021 12:01:48  (IP: 2804:14d:1281:80f7:f8a8:43ab:cab9:9a24)Relatório gerado no dia 16/12/2021 12:01:48  (IP: 2804:14d:1281:80f7:f8a8:43ab:cab9:9a24)

Relatório de Cotação: 0005505-33.2021.6.02.8000 - Filamagem Votação Paralela

Pesquisa realizada entre 15/12/2021 11:36:59 e 15/12/2021 17:05:33Pesquisa realizada entre 15/12/2021 11:36:59 e 15/12/2021 17:05:33

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) locação de equipamento audiovisual , som ,

vídeo , filmagem

5 1 Unidade R$ 8.381,10 (un) - R$ 8.381,10 R$ 8.381,10

Valor Global:Valor Global:   R$ 8.381,10R$ 8.381,10

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 8.381,10 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 8.381,10 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 8.381,10

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade municipio goianésia do paráfilmagem, gravação e edição, em goianésia do pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditad

as na eleição suplementar, em conformidade com as disposições do termo de referência, o que ocorrerá na véspera da eleição (2/

10/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.unidade=serviço global

Relatório gerado no dia 16/12/2021 12:01:48 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f8a8:43ab:cab9:9a24)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqa4z5IAkwQQFgE3ZBvgqXAp 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbmIBcZErAkqa4z5IAkwQQFgE3ZBvgqXAp 1 / 7
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UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.063.377/0001-09
* VENCEDOR *

LUIS FELIPE MIRETZKI 06419414989 R$ 15.505,50

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MONTAGEM E SONORIZAÇÃO DE AMBIENTE, STREAMING E GRAV
AÇÃO DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA NAS ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES-PR.                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4.200,00R$ 4.200,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA

GRAVAÇÃO DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA DOS PLEITOS

SUPLEMENTARES DE 2021, SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO LOCALMENTE NOS

MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU, BEM COMO DOS SORTEIOS

DAS SEÇÕES QUE ANTECEDEM À AUDITORIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE

ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, VIA INTERNET A SER

REALIZADA PELO TRE-PA PARA O SEU CANAL NO YOUTUBE, sob o regime de

empreitada por preço global, de a.

Descrição:Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagemLocação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem - MUNICIPIO

GOIANÉSIA DO PARÁFilmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará,

referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em

conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na

véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das

atividades.UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL

CatSer:CatSer: 1255612556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Data:Data: 13/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:352021 / UASG:70004

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA R$ 4.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO GOIANÉSIA DO PARÁ Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleiç
ão Suplementar, em conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou 
até o término das atividades. UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL                                        

01.232.815/0001-69
* VENCEDOR *

J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI R$ 4.200,00R$ 4.200,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO GOIANÉSIA DO PARÁ Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleiç
ão Suplementar, em conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou 
até o término das atividades. UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL                                        

20.433.203/0001-89 NOBRE SERVICOS DIGITAIS LTDA R$ 4.800,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em conformidad
e com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.          

15.037.271/0001-99 ELIFRANCK CARVALHO GOUVEA R$ 5.600,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em conformidad
e com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.          

11.855.738/0001-57 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA R$ 7.015,38

Relatório gerado no dia 16/12/2021 12:01:48 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f8a8:43ab:cab9:9a24)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%2bV6wFUtwMbmIBcZErAkqa4z5IAkwQQFgE3ZBvgqXAp 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdMw%252bV6wFUtwMbmIBcZErAkqa4z5IAkwQQFgE3ZBvgqXAp 2 / 7
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO GOIANÉSIA DO PARÁ Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleiç
ão Suplementar, em conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou 
até o término das atividades. Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar
, em conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (2/10/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término da
s atividades                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9.200,00R$ 9.200,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA

GRAVAÇÃO DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA DOS PLEITOS

SUPLEMENTARES DE 2021, SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO LOCALMENTE NOS

MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU, BEM COMO DOS SORTEIOS

DAS SEÇÕES QUE ANTECEDEM À AUDITORIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE

ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, VIA INTERNET A SER

REALIZADA PELO TRE-PA PARA O SEU CANAL NO YOUTUBE, sob o regime de

empreitada por preço global, de a.

Descrição:Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagemLocação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem - MUNICIPIO

GOIANÉSIA DO PARÁFilmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará,

referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a

serem realizados no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade

com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o

término das atividades.UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL

CatSer:CatSer: 1255612556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Data:Data: 13/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:352021 / UASG:70004

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

01.232.815/0001-69
* VENCEDOR *

J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI R$ 9.200,00R$ 9.200,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO GOIANÉSIA DO PARÁ Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas u
rnas eletrônicas a serem realizados no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7
h às 20h, ou até o término das atividades. UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL                                        

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA R$ 10.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO GOIANÉSIA DO PARÁ Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas u
rnas eletrônicas a serem realizados no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7
h às 20h, ou até o término das atividades. UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL                                        

20.433.203/0001-89 NOBRE SERVICOS DIGITAIS LTDA R$ 10.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a serem realizad
os no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o término das ati
vidades.                                        

15.037.271/0001-99 ELIFRANCK CARVALHO GOUVEA R$ 12.500,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a serem realizad
os no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o término das ati
vidades.                                        

Relatório gerado no dia 16/12/2021 12:01:48 (IP: 2804:14d:1281:80f7:f8a8:43ab:cab9:9a24)
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11.855.738/0001-57 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA R$ 13.003,65

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO GOIANÉSIA DO PARÁ Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas u
rnas eletrônicas a serem realizados no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7
h às 20h, ou até o término das atividades. Filmagem, gravação e edição, em Goianésia do Pará, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urna
s eletrônicas a serem realizados no dia da Eleição Suplementar (3/10/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às
20h, ou até o término das atividades                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3.500,00R$ 3.500,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA

GRAVAÇÃO DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA DOS PLEITOS

SUPLEMENTARES DE 2021, SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO LOCALMENTE NOS

MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU, BEM COMO DOS SORTEIOS

DAS SEÇÕES QUE ANTECEDEM À AUDITORIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE

ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, VIA INTERNET A SER

REALIZADA PELO TRE-PA PARA O SEU CANAL NO YOUTUBE, sob o regime de

empreitada por preço global, de a.

Descrição:Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagemLocação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem - MUNICIPIO

TOMÉ-AÇUFilmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes ao sorteio

das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em conformidade com

as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição

(6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.UNIDADE =

SERVIÇO GLOBAL

CatSer:CatSer: 1255612556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Data:Data: 13/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:352021 / UASG:70004

Lote/Item:Lote/Item: 2/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.433.203/0001-89
* VENCEDOR *

NOBRE SERVICOS DIGITAIS LTDA R$ 3.500,00R$ 3.500,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Tomé- Açu, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em conformidade com a
s disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.                         

15.037.271/0001-99 ELIFRANCK CARVALHO GOUVEA R$ 3.997,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em conformidade com a
s disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.                         

01.232.815/0001-69 J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI R$ 4.600,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO TOMÉ-AÇU Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, e
m conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das 
atividades. UNIDADE = SERVIÇO GLOBAL                                        

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA R$ 6.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO TOMÉ-AÇU Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, e
m conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das 
atividades. UNIDADE = SERVIÇO GLOBAL                                        

11.855.738/0001-57 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA R$ 6.767,88
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO TOMÉ-AÇU Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, e
m conformidade com as disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das 
atividades. Filmagem, gravação e edição, em ToméAçu, referentes ao sorteio das urnas que serão auditadas na Eleição Suplementar, em conformidade com as
disposições do Termo de Referência, o que ocorrerá na véspera da Eleição (6/11/2021), no horário de 9h às 12h, ou até o término das atividades.                            

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9.500,00R$ 9.500,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto:Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) PARA

GRAVAÇÃO DA AUDITORIA DA VOTAÇÃO ELETRÔNICA DOS PLEITOS

SUPLEMENTARES DE 2021, SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO LOCALMENTE NOS

MUNICÍPIOS DE GOIANÉSIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU, BEM COMO DOS SORTEIOS

DAS SEÇÕES QUE ANTECEDEM À AUDITORIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE

ÁUDIO E VÍDEO PARA TRANSMISSÃO, AO VIVO, VIA INTERNET A SER

REALIZADA PELO TRE-PA PARA O SEU CANAL NO YOUTUBE, sob o regime de

empreitada por preço global, de a.

Descrição:Descrição: Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagemLocação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem - MUNICIPIO

TOMÉ-AÇUFilmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes aos

procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a serem realizados

no dia da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as

disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o término

das atividades.UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL

CatSer:CatSer: 1255612556 - Locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

Data:Data: 13/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:352021 / UASG:70004

Lote/Item:Lote/Item: 2/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.433.203/0001-89
* VENCEDOR *

NOBRE SERVICOS DIGITAIS LTDA R$ 9.500,00R$ 9.500,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Tomé- Açu, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a serem realizados no di
a da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o término das atividades.
.                                        

01.232.815/0001-69 J M COVRE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI R$ 9.900,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO TOMÉ-AÇU Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a 
serem realizados no dia da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o t
érmino das atividades. UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL                                        

15.037.271/0001-99 ELIFRANCK CARVALHO GOUVEA R$ 9.997,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a serem realizados no dia
da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o término das atividades.    

08.804.362/0001-47 FACHINELI COMUNICACAO LTDA R$ 12.000,00

Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO TOMÉ-AÇU Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a 
serem realizados no dia da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o t
érmino das atividades. UNIDADE=SERVIÇO GLOBAL                                        

11.855.738/0001-57 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA R$ 12.904,65
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Marca: Marca: Marca não informada                                                
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                                
Descrição: Descrição: MUNICIPIO TOMÉ-AÇU Filmagem, gravação e edição, em Tomé-Açu, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a 
serem realizados no dia da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o t
érmino das atividades. Filmagem, gravação e edição, em ToméAçu, referentes aos procedimentos de auditoria da votação nas urnas eletrônicas a serem realiz
ados no dia da Eleição Suplementar (7/11/2021), em conformidade com as disposições do Termo de Referência, no horário de 7h às 20h, ou até o término das 
atividades..                                        

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagemItem 1 - locação de equipamento audiovisual , som , vídeo , filmagem

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
13/09/2021 e 01/10/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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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
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/12/2021, às 12:56, 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
0990641 e o código CRC 128E372C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de dezembro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0989825, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 16/12/2021, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0990800 e o código CRC F43082BF.

0005505-33.2021.6.02.8000 0990800v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À COFIN, para informar acerca da compatibilidade

orçamentária da estimativa da despesa indicada pela SEIC, no
Despacho 0989825, considerando a POA 2022 para Pleitos
Eleitorais.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, às 01:13, 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
0992521 e o código CRC D964346C.

0005505-33.2021.6.02.8000 0992521v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 20 de dezembro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0992521).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/12/2021, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0992580 e o código CRC F2F9FA2D.

0005505-33.2021.6.02.8000 0992580v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de janeiro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Após consulta a POA 2022, observamos que foram

programados, para cada turno, o valor de R$ 8.500,00,
lançados pela ACS nas despesas agregadas "Auditoria 1º
Turno" e "Auditoria 2º Turno".

 
O preço médio estimado no Despacho SEIC

(0989825) foi de R$ 7.781,10, portanto, há compatibilidade
orçamentária da estimativa da despesa com a
programação de Pleitos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/01/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0996995 e o código CRC 7B4F4063.

0005505-33.2021.6.02.8000 0996995v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (0992521), encaminho

manifestação da SGO (0996995).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/01/2022, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999232 e o código CRC D02D4A3C.

0005505-33.2021.6.02.8000 0999232v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
À SLC, para elaborar a minuta do edital e, em

paralelo, à COFIN, para reserva de crédito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/01/2022, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999452 e o código CRC A90561F0.

0005505-33.2021.6.02.8000 0999452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0999452).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 12/01/2022, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0999453 e o código CRC ABF07600.

0005505-33.2021.6.02.8000 0999453v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte
sentido (1002971):

"Encaminhar à SMR e STI para manifestar- se
acerca da viabilidade do uso de possíveis
locais para realização da votação paralela."

Em sendo assim, encaminho os presentes autos para os
fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:43, 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
1002058 e o código CRC D851D60D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1002058v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
À AGE.
 
Considerando que as atividades relativas à votação

paralela exigem certa estrutura, com a necessidade de
prestação de suporte técnico, posiciono-me pela utilização de
espaço dentro das dependências da Justiça Eleitoral.

 
Ressalto que a equipe da STI é reduzida e, durante

as eleições, as demandas são muitas, de modo que prestar
suporte em local distinto da Justiça Eleitoral prejudica o
desenvolvimento de outras atividades necessárias.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/01/2022, às 12:31, 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
1003461 e o código CRC 75B4BF14.

0005505-33.2021.6.02.8000 1003461v1
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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 janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Após manifestação da STI, resta à SMR o

cumprimento da deliberação da CPPE. 
Assim, sugiro fixação de prazo para que a SMR,

diante de todas as informações constantes da memória de
deliberações de evento 1002971, sugestões de locais
constantes do referido documento e com base nas
ponderações do despacho da STI retro exarado, possa
manifestar-se.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003496 e o código CRC 13212B7E.

0005505-33.2021.6.02.8000 1003496v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
À AGE.
 
A seção de manutenção e reparos - SMR informa

que o local anteriormente utilizado, para a realização da
votação paralela, era o 13º andar do edifício-sede do TRE-AL,
o qual foi reestruturado para abrigar a CPU (Central de
Processamento Unificado). Esta setorial não se opõe a
utilização de espaço dentro das dependências da Justiça
Eleitoral, conforme posicionamento da STI (1003461), nem
tão pouco fora das dependências da Justiça Eleitoral. A
setorial está a disposição para prover a necessária estrutura
elétrica e de pontos lógicos, para o perfeito funcionamento da
atividade eleitoral da Votação Paralela.

Por fim, esta setorial sugere, a título de
contribuição, que a comissão de servidores responsáveis pela
votação paralela, em conjunto com a seção de gestão de
prédio e veículos - SAPEV, identifiquem a melhor área/local
para a realização da atividade, que a SMR promoverá a
infraestrutura do local.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 24/01/2022, às 15:43, 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
1003941 e o código CRC 7A4CB73D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1003941v1
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DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
Tendo em vista o encaminhamento realizado por

meio do Despacho AGE 1002058 e, após a manifestação da
SMR (1003941), com o cumprimento da deliberação da CPPE
(1002971), determino a devolução do feito à Assessoria de
Gestão Estratégica para acompanhamento e demais
providências que se fizerem necessárias. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 25/01/2022, às 13:18, 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
1003998 e o código CRC CBBCC853.

0005505-33.2021.6.02.8000 1003998v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme cediço, as gestoras dos contratos

referente à "votação paralela", quanto aos possíveis locais
para realização da referida auditoria, uma vez instadas pela
Comissão Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE,
repassaram as seguintes sugestões e respectivas justificativas
(1002971):

"INDICAÇÕES DOS LOCAIS:
1. Espaço situado no Parque Shopping, onde
anualmente é realizado o Casacor Maceió
2. Ginásio o Colégio Marista;
3. Centro de Convenções
4. Ginásio do Colégio Santa Úrsula;
5. Ginásio do SESI

PONDERAÇÕES:
1. A relação entre a Auditoria e a STI é estreita, por
isso tem que ser observado por essa última a
viabilidade de se montar os ambientes nesses locais,
ressaltando que não é utilizado internet no dia da
auditoria;
2. Devido ao tempo no qual os servidores ficam no
ambiente, este tem que, no mínimo, possuir
refrigeração, água e banheiro, local ventilado (caso
não tenha ar condicionado)
3. Quantidade de pessoas no mesmo local, que
totaliza no mínimo 40 pessoas (36 servidores, 02
auditores do TSE, 01 Juiz (Presidente da Comissão) e
01 MP (fiscal da auditoria)
4. Por fim, mas não menos importante, temos a
questão da segurança, que deve ser reforçada, haja
vista as eleições vindouras, apesar de ainda
distantes, já ter promessas de ser hostil,
principalmente para quem trabalhará nelas."
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A STI redarguiu nos termos constantes no Despacho STI
1003461.

A SMR, por sua vez, alegou que "não se opõe a utilização
de espaço dentro das dependências da Justiça Eleitoral, conforme
posicionamento da STI (1003461), nem tão pouco fora das
dependências da Justiça Eleitoral" e que "está a disposição para
prover a necessária estrutura elétrica e de pontos lógicos, para o
perfeito funcionamento da atividade eleitoral da Votação Paralela".

Porém, cumpre ressaltar que não foi coligido aos autos
qualquer indicação de local situado nas dependências da Justiça
Eleitoral de Alagoas. De fato, a SMR salientou que o local
anteriormente utilizado para a realização da votação paralela, qual
seja o 13º andar do edifício-sede do TRE-AL, foi reestruturado para
abrigar a CPU (Central de Processamento Unificado).  

Assim, salvo melhor entendimento, o próximo passo é a
definição pela Alta Administração (Presidência e Diretoria-Geral)
acerca do local mais apropriado para a realização da auditoria de
urnas eletrônicas, sopesando a realidade que se impõe atualmente de
que as próximas eleições serão realizadas em um cenário bastante
tenso politicamente, sendo de vital importância que se garanta a
realização do procedimento de auditoria de urnas eletrônicas em um
lugar seguro e de fácil acesso à população, a fim de resguardar a
imagem da Justiça Eleitoral e a sua missão de garantir a legitimidade
do processo eleitoral.

Não se pode olvidar, igualmente, que as opções sugeridas
pelas gestoras do contrato de auditoria de urnas eletrônicas
dependem da interlocução institucional do TRE com os demais
gestores nas esferas pública ou privada, conforme a escolha feita, de
modo a verificar a disponibilidade dos espaços.

Por fim, de maneira prévia à decisão da Alta
Administração, faz-se necessário que a SAPEV informe, no prazo de
48 (quarenta e oito horas), se há na estrutura imobiliária da Justiça
Eleitoral de Alagoas um local que possa albergar os trabalhos da
auditoria de urnas eletrônicas (votação paralela), cumprindo com os
requisitos trazidos à baila pela gestão contratual, acima
mencionados, conforme sugerido pela SMR.

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 25/01/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 25/01/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 26/01/2022, 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
1004466 e o código CRC 31B33D0B.

0005505-33.2021.6.02.8000 1004466v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0005505-33.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

           Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022  
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de Licitações e 

Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste Edital e seus Anexos objetivando a 
contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e produção do material gravado, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e 
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em 
consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis  
Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição 
de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e 
produção do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º e 2º turno, havendo este último, a ser 
realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 

1.2. O prazo de vigência do contrato tem início na data da assinatura e término no dia 15 de novembro de 
2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a 
adequação da vigência à nova data.  
 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e Empresas de Pequeno Porte 

do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro 
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos.  
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2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, 
o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar nº 123, de 2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e 
celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições 
deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação 
legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 
judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de 
credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 
grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 
linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo 
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições 
contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação 
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definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as 
exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua 
habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
f) que a proposta foi elaborada de forma 
independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 
2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, 
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos 
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3– DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2.     O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 
Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema 
ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 
credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
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imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
4. – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 
descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 
documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes 
dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público 
após o encerramento do envio de lances. 

 
5. – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofetados, considerando o quantitativo total estimado; 

Minuta de edital (1005090)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 77



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, 
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras 
supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 
por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada 
a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre 
fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 
todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não 
impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de 
aceitação. 
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6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 
Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 
no registro. 

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços.  

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 
deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas 
condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado 
classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa 
fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 
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6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 
habilitação. 

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances 
em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, 
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do 
Ministério da Economia; 

 
6.13.2. Na hipótese do subitem 
anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme definido neste 
Edital e seus anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 
proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 

6.21.1.  
no pais; 

6.21.2.  
por empresas brasileiras; 

6.21.3. por 
empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento detecnologia no País; 

6.21.4. por 
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empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste 
Edital. 

6.23.1. A negociação será 
realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao 
licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta 
adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se 
for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no 
§9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão 
do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

7.3.1.     O preço máximo total fixado para os serviços ora licitados é de R$ 7.781,10 (sete mil, 
setecentos e oitenta e um reais e dez centavos), de modo algum, vinculam a decisão do 
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

 
7.3.2.     Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites 
mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

Minuta de edital (1005090)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 81



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

 

licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam 
a suspeita. 
 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência 
será registrada em ata. 
 
7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado 
pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação 
pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, 
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo 
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de 
pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no item 6.24. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
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8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 
Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do 
Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para 
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

8.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio 
dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para 
manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução 
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação 
prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, 
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 
anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as 
comprovações constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da 
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a 
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respectiva documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima 
implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais 
emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá- los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
 

8.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante 
matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao 
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
 
8.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
 

8.10.1. Habilitação jurídica: 
a) No caso de empresário individual: inscrição no 
Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual 
– MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa 
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individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser 
o participante sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato 
constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
prova da indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País: decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente para desempenho de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima 
deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda 
Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 
administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 
Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva 
com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes 
municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 
f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do 
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domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se 
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor 
classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das 
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no 
decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se 
o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado 
como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 
contábeis do último exercício. 

 
 

8.10.2.4. A existência de restrição 
relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
 

8.10.2.5. A declaração do 
vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a 
existência de alguma restrição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no 
que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
8.10.2.7. A não-regularização 
fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 
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licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 
de classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação 
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade 
de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o 
licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante 
provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, 
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 
somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver 
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação 
das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a 
comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre 
o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 
habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 
representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
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decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços 
unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os 
valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação. 
 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro 
licitante. 
 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10  - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no 
mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, 
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no 
mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante 
quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente 
terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema 
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve 
à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja 
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 
que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço 
melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não 
retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, 
nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema 
eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do procedimento 
licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile 
dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante 
manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
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13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, ou 
por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 23.10 deste Edital, Seção 
de Licitações e Contratos. 
13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução em conformidade 
com este edital. 

14.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 

14.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
empresa vencedora do certame. 

14.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 15.2, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente será sancionado 
com a multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à 
Administração por perdas e danos. 

14.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas 
condições de habilitação. 

14.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de 
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Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

14.7. O prazo estipulado no item 15.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado 
do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 

14.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

 

15. - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
 

15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo     prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do 

objeto; V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do 

contrato; VII - fraudar a 

execução do contrato; VIII - 

comportar-se de modo 

inidôneo; IX - declarar 

informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

15.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
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competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 

 
15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 

contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem 
efetuados. 

 
15.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 

garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado 
das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) 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; 

b.2) 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; 

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em 
virtude de inexecução total. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

 
 

d) Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar ou 
contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
Nacional n° 8.666/93;. 

 

17.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, 
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 (dois) dias 
do início do cumprimento das obrigações contratuais; 

 
15.5. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas 

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

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

 
15.7. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas 

cumulativamente com as demais. 
 

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

 
15.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o 

valor da multa porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier 
a fazer jus, inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 

 

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

15.10.1. A data a ser utilizada como referência para a 
atualização do débito será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no 
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
15.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 

competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
15.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 

estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de 
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, 
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou 
que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

 

15.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

17.13.1  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

15.14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
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quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 

 
15.15. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das 

sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados 
resumidamente no Diário Oficial da União. 

 
16. - DO PAGAMENTO 

 
16.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em 

conta-corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

 

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas; 
16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 
16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 
16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da Secretaria 
da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor do pagamento não 
incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 
 
16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

 
16.7.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 

16.8. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o 
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim 
apurado: I = (TX/100) I= (6/100) I = 
0,0001644 

365 365 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
17.6.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES n° 
167674, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
18.6. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos 
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à 
contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 
18.7. Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 
18.8. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 
18.9. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto 
deste Termo de Referência; 
18.10.       Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 

 
 

19. - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
19.1  Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre 
outras providências necessárias;  

19.2.  Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno 
das eleições, e no segundo turno, se houver, 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;  

19.3. 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;  

19.4. 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:  

19.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);  

19.4.2. Identificação da Câmera; 
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19.4.3. Data do evento;  

19.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever);  

19.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela);  

19.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);  

19.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa à 
mídia;  

19.5. 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;  

19.6. 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; 

19.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentos utilizados na auditoria (seis1 urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora 
laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.  

19.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;  

19.9. 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 Nacional de Justiça.  

19.10. 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.  

19.11. Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.  

19.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.  

19.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se julgue 
necessários, contemplar os seguintes itens:  

19.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se 
próprios ou locados;  

19.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de quadro 
próprio ou não;  

19.13.3. Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
empregados envolvidos;  

19.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos:  

19.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica;  

19.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação;  
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19.13.4.3. Falha de uma das câmeras;  

19.13.4.4. 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. 

 
22. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS   

22.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 
Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação.  

22.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 
suficiente à instalação do quantitativo de seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
por meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações:  

22.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada urna eletrônica, contemplando os 
planos de gravação do esboço mínimo, não tendo como ser incluído o total de câmeras, no 
momento, por ausência da disciplina normativa do TSE, todavia, cada uma das seções eleitorais a ser 
auditada, requer, no mínimo 02 (câmeras);  

22.2.1.1. Será, também disposta, uma outra câmera independente, posicionada de modo a 
abranger todo ambiente da votação paralela, como esta se destina à filmagem do ambiente 
geral, independe do quantitativo de seções auditadas, permanecendo, assim, sendo 
unitária;  

22.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo um 
microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;  

22.2.3. 01 (um) Microfone de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir a boa 
captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão 
o voto, destarte, o quantitativo de Microfone de cabeça (tipo headset) está vinculado ao 
quantitativo de seções eleitorais a serem auditadas;  

22.2.4. 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;  

22.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e 
duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente;  

22.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da votação 
paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que 
serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno; 
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22.2.6.1 Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve 
ser arrumado e estar pronto já no dia anterior, sendo assegurado a segurança do local por 
policiais do início à conclusão dos trabalhos;  

22.2.6.2 Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do 
Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local 
onde se realizará a auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no 
local;  

22.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá 
permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 

22.3  O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos 
resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação.A homologação do resultado desta licitação não implicará direito 
à contratação. 

23.4.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.5.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.6.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 
do interesse público. 

23.7.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.8.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
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devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

23.9.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se- á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no TRE/AL. 

 
23.10.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de 
Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.11.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.12.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 23.10, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos 
sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.13.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A – Planilha de custo por turno;   
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

23.14.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem 
ser solucionadas administrativamente. 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. Objeto 

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 

serviços Filmagem, com monitoramento e produção 

do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º 

e 2º Turno, havendo este último.  

 

2. Quantidade  

 

Conforme apresentado no item II deste anexo, 

cabendo a ressalva de possível acréscimo de 

pontos quando da edição de Resolução do TSE . 

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 de 2022. 

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 Gestor do presente contrato 
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I – OBJETO:  

1.1. Filmagem, com monitoramento, gravação do áudio e produção do material que foi gravado dos 

procedimentos da auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, mediante 

votação paralela, a serem realizados por ocasião das Eleições de 2022.  

II - EXECUÇÃO:  

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 

Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação.  

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 

suficiente à instalação do quantitativo de seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, por meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes 

especificações:  

2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada urna eletrônica, contemplando os planos 

de gravação do esboço mínimo, não tendo como ser incluído o total de câmeras, no momento, por 

ausência da disciplina normativa do TSE, todavia, cada uma das seções eleitorais a ser auditada, 

requer, no mínimo 02 (câmeras);  

2.2.1.1. Será, também disposta, uma outra câmera independente, posicionada de modo a 

abranger todo ambiente da votação paralela, como esta se destina à filmagem do ambiente geral, 

independe do quantitativo de seções auditadas, permanecendo, assim, sendo unitária;  

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo um 

microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;  

2.2.3. 01 (um) Microfone de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir a boa captação 

do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto, 

destarte, o quantitativo de Microfone de cabeça (tipo headset) está vinculado ao quantitativo de seções 

eleitorais a serem auditadas;  

2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias independentes e simultâneas, 
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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;  

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas 

polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;  

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 

horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da votação 

paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que 

serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno; 

Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e 

estar pronto já no dia anterior, sendo assegurado a segurança do local por policiais do início à 

conclusão dos trabalhos;  

Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional 

Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, 

tão somente quando presentes os membros da comissão no local;  

2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 

a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;  

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, e 

no segundo turno, se houver, 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 
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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 (seis1 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;  

 
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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3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 

Disposições das Resoluções nº 07, 09 2e 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: 

 
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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4.1. 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.  

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 15 de novembro de 

2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a 

adequação da vigência à nova data.  

 

Maceió – AL, 08 de outubro de 2021. 

 

Responsável pela elaboração do Termo de Referência 

Taciana Patrícia Alécio Silva Rodrigues  
Gestora do contrato de filmagem  

Portaria 260-2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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ANEXO I-A  
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  
e) Encargos sociais  
f) 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, inclusive headset  

h) Monitores  

i) Multiplexador  

j) Torres de iluminação  

k) Vídeo de DVD  

l) Outros (especificar)  

 
4. MATERIAL DE CONSUMO  
a) DVD  
b) Outros (especificar)  
 
5. DEMAIS COMPONENTES  
a) Despesas administrativas  
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b) Lucro  
c) Tributos  
d) ISS  
e) COFINS  
f) PIS  
g) SIMPLES  
 
TOTAL POR TURNO: 
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                    ANEXO II 
 

                                                   PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 
Dados da Empresa: 

Razão Social  
CNPJ  

Endereço  
CEP  

Fones:  
Fax  

E-mail  
Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Nã
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato nº xx/2021 
Processo nº 0005505-33.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, 

em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob 
o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, 
Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, e a 
empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, 
sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os contratantes sujeitos às normas desta, e ainda 
pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações gerais, Norma de 
Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO  

 
Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação, de 

forma não contínua, de serviços filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para as 
Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno, havendo este último, a ser realizado de acordo com a demanda, nas 
condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como seu Regime de 
Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº XX/2022). 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS 
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O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).   

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as despesas necessárias ao 
cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como tributos, encargos sociais e trabalhistas, 
insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 

(dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do 
Contrato; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que 
o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, 
assim apurado:I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 
365 365 

 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS  

A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente da Comissão 
de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-AL.  

 CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO  
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos lançados na 
Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos ao PTRES n° 167674,Natureza da 
Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) . 

 
 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras 
providências necessárias; 

b) Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das eleições, e 
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no segundo turno, se houver, 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; 

c) 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; 

d) 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:  

d.1) Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 

d.2) Identificação da Câmera; 

d.3) Data do evento; 

d.4) Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever); 

d.5) Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 

d.6) Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

d.7) Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa à mídia;  

e) 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; 

f) 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; 

g) Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentos utilizados na auditoria (seis3 urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora 
laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc. 

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

i) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às Disposições 
das Resoluções nº 07, 094 e 21, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

j) 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. 

k) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações sociais, 
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

 
3 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. 
4 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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l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 

m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se julgue 
necessários, contemplar os seguintes itens:  

m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se próprios 
ou locados; 

m.2) Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de quadro próprio ou 
não; 

m.3) Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
empregados envolvidos; 

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 

m.4.2) Falha do equipamento principal de gravação; 

m.4.3) Falha de uma das câmeras; 

m.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. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços objeto do presente contrato. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, vinculativa ou 
não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente 
autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício 
de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 
assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional 
de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, 
devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, comunicando à contratada e, quando 
necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade constatada na execução dos 
serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa desempenhar normalmente 
os serviços; 
d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste Termo de 
Referência; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
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 CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 

O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo contratual e se estende 
até o dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força 
maior, cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data. 

 
 CLÁUSULA DEZ - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, pelo prazode 

até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e nocontrato e das demais cominações legais, 
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 
I – não assinar o contrato; 

 
II - não entregar a documentação exigida no edital; 

 
 

III            - apresentar documentação falsa; 
 

IV         - causar o atraso na execução do objeto;  

 
V - não mantiver a proposta; 

VI             - falhar na execução do contrato; 

VII            - fraudar a execução do contrato; 

VIII          - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX           - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, 
conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos 
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as multas convencionais 
e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 

podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) 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 
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dia anterior ao referendo, e início das filmagens, no dia do pleito; 
 
b.2) 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; 

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de 
inexecução total. 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

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

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

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula 
poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

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

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

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

 
PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da publicação da 
decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do 
interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reaise comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, totalou 
parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documentocontemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de 
ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de 
terceiroreconhecido pela Administração. 
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PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial 
as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
PARÁGRAFO DEZESSEIS - Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no DiárioOficial da União. 

 

 CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES  
 

Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas justificativas, noscasos 
previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DOZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA  
 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às estipulações da proposta 
de preços da Contratada (evento SEI nº xxxx), constantes no procedimento administrativo nº 0005505-
33.2021.6.02.8000.
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 CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO  
 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma 
prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

 

 CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO  
 

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para dirimir as 
questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições estabelecidas 

nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado pelos representantes a seguir: 
 
 
 
 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

 

Pelo TRE/AL 
 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes Presidente do 
TRE/AL 

 

 

 

 

Pela Empresa 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 328 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando contratação de
serviços de filmagem, com monitoramento e produção do material gravado
para as Eleições de 2022.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição para cada item.

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgado pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 5.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 6.23.2 e 9.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 7.6, 7.7 e 8.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os

Informação 328 (1005094)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 117



termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
26/01/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 26/01/2022, às 16:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/01/2022, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005094 e o código CRC F05D28E7.

0005505-33.2021.6.02.8000 1005094v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de janeiro de 2022.
Considerando a recomendação constante do último

parágrafo do Despacho 1004466, da Assessoria de Gestão
Estratégica, e de maneira a subsidiar decisão da Alta Administração,
acerca do local a ser designado para a realização dos trabalhos
relativos à auditoria das urnas eletrônicas mediante a votação
paralela, faço encaminhar estes autos à Seção de Administração de
Prédios e Veículos com a solicitação de que a referida unidade
informe, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), se há na estrutura
imobiliária da Justiça Eleitoral de Alagoas um espaço capaz
de albergar as citadas atividades, com toda a estrutura necessária. 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/01/2022, às 18:31, 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
1005132 e o código CRC 932C2D1F.

0005505-33.2021.6.02.8000 1005132v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2022.
À 
GDG.
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao Despacho GDG 1005132,

esta Seção sugere os locais abaixo especificados.
1 . Auditório do Fórum Eleitoral de Maceió: o

local é climatizado, possui espaço suficiente para comportar o
material necessário à votação e os servidores envolvidos,
além de já possuir segurança fixa. A disponibilidade deve ser
previamente consultada ao Juiz coordenador do Fórum.

2. Prédio da antiga sede: nesse caso, é preciso
consultar a SMR, na intenção de obter informações sobre o
andamento das obras, solicitando previsão de 
algum andar/espaço à disposição, que cumpra com os
requisitos postos no Despacho 1004466.

3. Novo Galpão de Jaraguá: o prédio possui salas
disponíveis, com climatização e espaço suficientes para
atender a demanda. Em especial, sugere-se a sala onde estão
alocados os condicionadores de ar recém adquiridos pelo
Tribunal, alojando-os em outro espaço, durante a utilização
para a eleição paralela. 

 
Acerca da questão, são essas as sugestões da

Seção.
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 27/01/2022, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1005588 e o código CRC 427D4595.
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DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2022.
Reporto-me à Informação 328 (doc. 1005094),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter os presentes
autos à análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto
no art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/01/2022, às 11:58, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1006044 e o código CRC 77919D1D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1006044v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de janeiro de 2022.
Em atenção à solicitação veiculada no

Despacho 1006044, firmado pela Sra. Secretária da
Administração Substituta, direciono o feito à Assessoria
Jurídica desta Direção-Garal.   

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/01/2022, 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
1006217 e o código CRC ACD86506.

0005505-33.2021.6.02.8000 1006217v1
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PROCESSO : 0005505-33.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. CONTRATAÇÃO.

 

Parecer nº 87 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos para,

ex vi do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, análise
de minuta de edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contrtatação de
serviços de filmagem, com monitoramento e produção do
material gravado, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria deAdministração deste Tribunal, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência e Projeto
Básico, ora insertos no documento anexado no evento SEI
nº 0957123.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Gestora do Contrato de filmagem da Votação

Paralela - Eleições 2022, designada pela Portaria Presidência
nº 260 (0906316), providenciou a confecção do Termo de
Referência e Projeto Básico, nos termos do documento
anexado no evento SEI nº 0957123, com vistas à contratação
referida no item anterior.

 
Os autos foram inicialmente encaminhados à

Permanente de Planejamento de Eleições, que deliberou que
os processos contratações das eleições seriam previamente
encaminhados à SAD para análise e manifestação sobre as
formalidades legais da contratação, aprovando ou
determinando a retificação do Termo de Referência, conforme
se observa na informação contida no Despacho AGE 0970592.

 
A Secretaria de Administração, com lastro nos

esclarecimentos prestados pela autora do Termo de
Referência (Despacho GSGP 0974034), encaminhou os autos
à instrução da Seção de Instrução de Contratações que,
atuando nos autos, apresentou, por meio do despacho
SEIC 0989825, com base nos parâmetros de pesquisa, o valor
médio da contratação pretendida, estimado em R$ 7.781,10
(sete mil setecentos e oitenta e um reais e dez centavos),
sugerindo a realização de licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação de micro e pequenas empresas (0989825).

 
Ainda em trâmite de instrução, a Seção

Orçamentária e Financeira noticiou, após consulta a POA
2022, que foram programados, para cada turno, o valor de R$
8.500,00, lançados pela ACS nas despesas agregadas
"Auditoria 1º Turno" e "Auditoria 2º Turno", ressaltando,
assim, haver compatibilidade orçamentária da estimativa da
despesa com a programação de Pleitos.
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Não consta aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente. 

 
Ausente, ainda, a reserva de crédito com valor

suficiente para cobrir a despesa objeto deste
procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta de edital 1005090, submetendo-
a à análise do Senhor Secretário de Administração, com a
ressalva de que a minuta fora elaborada para conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade
na participação do certame, em virtude do valor estimado,
bem como de que não constam no referido documento
exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência.

 
A Senhora Secretária de Administração Substituta

não apresentou óbice ao conteúda da Informação 328
(1005094) da SLC, apresentando-a ao crivo do Senhor Diretor-
Geral, que por meio do Despacho GDG 1006217, direcionou o
feito a esta Assessoria Jurídica.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
3. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA

DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
 
No contexto da instrução contida nos

presentes autos, convém a esta Unidade Administrativa tecer
algumas considerações necessárias à continuidade da análise
dos atos produzidos com vistas à produção da minuta
de edital. Assim, ressalto, por conveniente, que o Tribunal
Superior Eleitoral publicou a Resolução TSE nº 23.673/2021,
de 14 de dezembro de 2021, a qual dispõe sobre os
procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema
eletrônico de votação, tendo sido definido, salvo melhor juízo,
o quantitativo de seções eleitorais a serem auditadas.

 
Entendo, nesta senda, que a melhor forma de

proceder seria o arremate dos atos processuais com a
adequação do Termo de Referência e Projeto Básico, com as
definições estabelecidas pelo TSE, devidamentte aprovados
pela autoridade competente e, em sendo o caso, retificação de
seus atos subsequentes e juntada da respectiva reserva de
crédito.

 
4. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, atendidas as recomendações

supra mencionadas, esta Assessoria Jurídica direciona os
presentes autos à Secretaria de Administração para
aperfeiçoamento da instrução e demais providências
decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 02/02/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 02/02/2022, 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
1007319 e o código CRC 8619AF56.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

SIAFI - Pré-Empenho SGO 1008151         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 127



Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
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Chefe de Seção, em 03/02/2022, às 10:08, 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
1008151 e o código CRC 5ABABC99.

0005505-33.2021.6.02.8000 1008151v3
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 36 - RO 148

Observação:

Cotação no evento 0989825.
Em caso de confirmação do 2º Turno será emitido o respectivo

empenho.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 03/02/2022, 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
1008153 e o código CRC 3C8EB048.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de fevereiro de 2022.

 

Encaminho os presentes autos, à gestão contratual, em
atendimento ao Parecer 87, 1007319, da AJ-DG, para revisão do
Termo de Referência 0957123, levando-se em consideração a
publicação da Resolução TSE nº 23.673/2021, em 14 de dezembro de
2021, a qual dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e
auditoria do sistema eletrônico de votação, caso entenda necessário.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/02/2022, às 14:42, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1008168 e o código CRC 280CBFC5.

0005505-33.2021.6.02.8000 1008168v1
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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 fevereiro de 2022.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

GSAD 1008168, sirvo-me deste para enviar novo Projeto
Básico, bem como, Termo de referência, evento 1009607,
adequado aos termos constantes na Resolução TSE nº 23.673,
de 14 de dezembro de 2021, mais precisamente no disposto no
artigo 58 e seguintes, do referido Ato Normativo
retroreferido, abaixo transcrito:

Art. 58. Nas eleições gerais,
para a realização da auditoria
de funcionamento das urnas,
serão definidos, em ambos os
turnos, em cada unidade da
Federação, os seguintes
quantitativos de seções
eleitorais:
I - 9 (nove) nas unidades da
Federação com até 15.000
(quinze mil) seções no Cadastro
Eleitoral, sendo as 6 (seis)
primeiras urnas escolhidas
ou sorteadas submetidas ao
Teste de Integridade das
Urnas Eletrônicas e as
demais, ao Teste de
Autenticidade dos Sistemas
Eleitorais; (grifos nossso)
 

Vê-se que fora definido, no que pertine ao nosso
quantitativo de seções eleitorais, o quantitativo de 09 (nove)
urnas eletrônicas a serem submetidas à auditoria, sendo 03
(três) para verificação do sistema, procedimento feito nas
respectivas seções, em momentos antes ao início da votação
oficial, e 06 (seis) a serem submetidas ao Teste de
Integridade, decorrendo disso a necessidade de serem
formadas 06 (seis) seções que abriguem, respectivamente, as
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urnas que serão contempladas, nessa modalidade, para
auditoria em local único fora de sua seção oficial, a exemplo
do que é feito nos pleitos anteriores.

Em virtude disso, não pude me permitir deixar de
observar as sugestões ofertadas pelo Chefe da Seção SAPEV
no Despacho 1005588, haja vista conhecer o auditório do
Fórum Eleitoral e já, de antemão, poder informar que esse
ambiente é insuficiente para comportar as 06(seis) seções,
bem como o total de 36 (trinta e seis) servidores, sendo 06
(seis) para cada seção, mais 02 (dois) auditores enviados pelo
TSE, mais 01 (um) Juiz que preside a solenidade, mais um
representante do Ministério Público, mais 02 (dois)
Representantes da OAB/AL, que sempre estão presentes, afora
a possibilidade de se fazer presente alguns representantes dos
Partidos políticos que serão, como sempre, convidados.

Do número de presentes acima, podemos destacar
que, no mínimo o ambiente terá que contar com as 06 (seis)
Seções, mais um quantitativo de, aproximadamente e, no
mínimo, 45 (quarenta e cinco) pessoas. Assim, considerando o
momento vivenciado atualmente, uma vez que não sabemos
como tudo estará ao vindouro outubro, resta respaldarmos um
distanciamento mínimo entre os presentes, bem como o
arejamento do ambiente e utilização do protocolo de higiene
recomendado, razão que deixa evidente a insuficiência do
espaço sugerido pelo citado Chefe acima referido. Quando aos
demais ambientes constantes no mesmo Despacho, resta dizer
que não tenho conhecimento do novo galpão, e que não foi
informada a disponibilização do andar do antigo edifício-sede
deste Regional.

Em contrapartida, ofereço sugestão a cerca de
locais privados que podem contemplar este evento, tais como:
Centro de Convenções e ambiente no Parque Shopping onde é
realizado o CasaCor Alagoas. Todavia, como dito
anteriormente, estes ambientes teriam que se adequar no que
pertine à segurança das urnas e servidores, e de logística de
suporte de tecnologia necessários a esse tipo de ação, que,
possivelmente, trará muita especulação por parte dos
eleitores.

Achei prudente trazer à baila esse assunto, neste
Despacho, em virtude de constatar que já está sendo tratado,
bem como por entender que, em que pese ser da competência
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do Tribunal a escolha do local, a vivência e experiência obtida
pela Comissão e esta gestora na Auditoria possa ajudar na
escolha do local mais adequado para a sua realização no
pleito vindouro, por isso, desde já, colocamo-nos à disposição
da Comissão Permanente dos Pleitos Eleitorais para, juntos,
podermos escolher com a antecedência necessária o melhor
local para a realização dessa Auditoria.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 07/02/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009495 e o código CRC C8428876.

0005505-33.2021.6.02.8000 1009495v1
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TRE-AL/PRE/DG/GDG
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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  seremrealizados por ocasião das Eleições de 2022.
II – EXECUÇÃO:
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos
Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação.
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo
suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
por meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações:
2.2.1.  Serão dispostas,  no mínimo,  duas  câmeras  para  cada uma das  06(seis)  urnas  eletrônicas,
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  07
(sete) câmeras;
2.2.2.  Captação  de  áudio  por  meio  de  microfones  ou  similar  com tecnologia  superior,  sendo  um
microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
 
2.2.3.  06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset)  com boa resolução,  a fim de garantir  a boa
captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o
voto;
2.2.4. 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;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de
Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro
turno,  qual  seja,  06  (seis),  conforme inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE
23.673/2021.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e
estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo  assegurado  a  segurança  do  local  por  policiais  do  início  à
conclusão dos trabalhos; 
Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional
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Eleitoral,  as  urnas  devem ficar  em local  seguro  e  serem dispostas  no  local  onde  se  realizará  a
auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local; 
2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir
a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;
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, e no segundo turno, se houver, 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 10 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 (seis1 urnas eletrônicas, um microcomputador e uma impressora
1 Aqui  considerada  a  hipótese  de  troca  de  urnas  por  urnas  de  contingência,  onde  haverá  necessidade  de  
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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 àsDisposições 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
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
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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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.
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 15 de novembro 
de 2022, 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
TRE-AL/PRE/DG/GDG
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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, inclusive headset
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, 07 de fevereiro de 2022.
Devolvo os autos à Sra. Gestora designada para

incluir no formulário "Termo de Referência" as seguintes
informações:

a) incluir o prazo de entrega dos equipamentos no
item 6;

b) no item 7, assinalar adjudicação por item;
c) indicar a classificação orçamentária de que trata

o doc. 1008151;
d) alterar a redação do item 9 para "a ser definido e

comunicado previamente à contratada"; e
e) no item 10, indicar a Portaria de designação das

gestoras.
Por outro lado, solicito à SMR que informe,

considerando as ponderações do Despacho GSGP 1009495 e o
PRGTP, a área necessária à condução dos trabalhos com
observância das medidas preventivas de distanciamento,
emitindo pronunciamento quanto à viabilidade de uso de parte
da área do hall localizado no térreo deste edifício (e as
condições para tanto) ou de um dos pavimentos da antiga
sede, ora em reforma.

Por fim, solicito à SAPEV agendar com a gestora
visita ao novo galpão locado, para que ela possa avaliar as
condições de execução dos trabalhos em um dos ambientes
disponíveis naquela unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2022, às 18:47, 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
1009760 e o código CRC 862E27ED.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.
Senhor Secretário - SAD,
Cumprimentando-o, e, em atenção às

recomendações contidas no Despacho GSAD 1009760, faço
juntada e encaminhamento a Vossa Senhoria de Termo de
Referência e Projeto Básico, evento 1011006, com os ajustes
recomendados.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 09/02/2022, às 16:37, 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
1011002 e o código CRC D3A84D10.

0005505-33.2021.6.02.8000 1011002v1
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A instalação/montagem do ambiente deverá ser 
feita no dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas, 
e a utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, 
por fim, a desinstalação será procedida logo 
após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 
02 de outubro de 2022.
Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser
procedida na véspera do dia da eleição do 
segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022.
às 10h, e sua consequente desinstalação logo 
após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no 
dia da eleição pertinente ao segundo turno, qual 
seja, 30 de outubro de 2022.

TRE-AL/PRE/DG/GDG
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Projeto Básico
Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas

I – OBJETO:
1.1.  Filmagem,  com  monitoramento,  gravação  do  áudio  e  produçãodo  material  gravado,  dos  procedimentos  da  auditoria  de  verificação  do
funcionamento  das  urnas  eletrônicas,  mediante  votação  paralela,  a  serem
realizados por ocasião das Eleições de 2022.
II – EXECUÇÃO:
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos
Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação.
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo
suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral,
por meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações:
2.2.1.  Serão dispostas,  no mínimo,  duas  câmeras  para  cada uma das  06(seis)  urnas  eletrônicas,
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  07
(sete) câmeras;
2.2.2.  Captação  de  áudio  por  meio  de  microfones  ou  similar  com tecnologia  superior,  sendo  ummicrofone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
 
2.2.3.  06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset)  com boa resolução,  a fim de garantir  a boa
captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o
voto;
2.2.4. 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;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de
Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro
turno,  qual  seja,  06  (seis),  conforme inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE
23.673/2021.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado eestar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo  assegurado  a  segurança  do  local  por  policiais  do  início  à
conclusão dos trabalhos; 
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Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional
Eleitoral,  as  urnas  devem ficar  em local  seguro  e  serem dispostas  no  local  onde  se  realizará  aauditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local; 
2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir
a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;
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, e no segundo turno, se houver, 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 10 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
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equipamentos utilizados na auditoria (seis1 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 àsDisposições 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;
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
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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4.2. 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.
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 15 de novembro 
de 2022, 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
TRE-AL/PRE/DG/GDG
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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, inclusive headset
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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ATENÇÃO: Para utilização destas plantas para qualquer serviço, favor solicitar
plantas atualizadas a SMR - Seção de Manutenção e Reparos.

contato - (82)21227652
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 609 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho 1009760, esta

setorial apresenta a área do local onde foi realizada a última
votação paralela, nas Eleições 2020, atualmente designada
como SPU no 13º andar, com área de 48 m². Com base nesta
área e no número de servidores envolvidos na última votação
paralela, a qual ocorreu sob as condições de afastamento
social, por causa da crise sanitária da COVID19, a comissão
poderá estimar a área necessária, para as 45 (quarenta e
cinco) pessoas descritas no Despacho GSGP 1009495, por
intermédio de uma simples regra de três, visto que a comissão
da votação paralela é detentora da informação do número
total de pessoas envolvidas no último evento realizado.

No tocante a utilização de um pavimento da antiga
sede, esta setorial informa que a edificação encontra-se em
reforma sob a responsabilidade da empresa SHOCK
INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA e no transcorrer no
ano teremos uma nova contratação para a finalização das
instalações da edificação, sendo inviável a utilização da
edificação para este fim.

Já com relação à utilização do pavimento térreo, a
decisão caberá a Administração. Todavia, a área de entrada da
edificação é de 125,17 m², incluindo o memorial, ou seja, o
referido evento ocupará toda área restante, podendo inclusive
prejudicar o acesso de pessoas a edificação durante o pleito.

Sendo estas as informações a serem prestadas,
devolvo os autos para continuidade da tramitação processual.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 09/02/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011073 e o código CRC A5AABC4B.

0005505-33.2021.6.02.8000 1011073v4
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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 fevereiro de 2022.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Após os ajustes no Termo de Referência

(doc.1011006), o qual segue aprovado no que respeita à
contratação dos serviços de filmagem  e monitoramento dos
trabalhos de auditoria da votação eletrônica, conhecidos
como votação paralela, devolvo os autos à SEIC, para possível
revisão da estimativa da despesa e demais medidas cabíveis,
inclusive evolução do feito, ao depois, à COFIN, para ajuste
da reserva de crédito, se for o caso; e à SLC, para adequação
da minuta do edital.

 Quanto aos aspectos de identificação do local em
que será realizado o trabalho, a matéria poderá ser objeto de
deliberação posterior, quando já escolhido o contratado, uma
vez que do TR consta que o local será objeto de definição
posterior (item 9), além disso no detalhamento do serviço
(Projeto Básico anexo ao TR), item 2.2, consta apenas a
indicação da cidade de Maceió, de tal forma que a ausência de
difinição, neste momento, não será empecilho para a
continuidade do feito.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, às 23:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1014263 e o código CRC 3C7572E8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
Senhor Gestor Contratual.
Em reunião convocada por esta Diretoria-Geral,

restou deliberado que "A SMR apresentará até o dia
23/02/22, com o aval das gestoras contratuais, um layout do
espaço físico disponível para realização da votação paralela,
localizado no térreo deste TRE-AL, constando as disposições
das urnas a serem utilizadas no evento, o local de trânsito das
pessoas, divisórias a serem utilizadas, bem como quaisquer
outras medidas que reputarem necessárias à consecução
do referido projeto".    

Dessa forma, encaminho os presentes autos a
Vossa Senhoria para devida ciência e os encaminhamentos
necessários ao cumprimento da deliberação.      

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/02/2022, às 16:10, 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
1014674 e o código CRC 6783D33E.

0005505-33.2021.6.02.8000 1014674v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
Em atenção ao Despacho GSAD 1009760, e de

ordem do Chefe da SAPEV, Fernando Barros, informo que o
novo galpão localizado em Jaraguá, não apresenta com uma
estrutura adeguada para atender a execução dos trabalhos da
Eleição paralela.

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 22/02/2022, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017785 e o código CRC 70122999.
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E-mail - 1018186

Data de Envio: 
  23/02/2022 11:47:31

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

Para (com cópia oculta):
    sidneyagra2@gmail.com
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
   NOVO TR -Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para
as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

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 Gerais de 2022.

tendo em vista a aprovação de NOVO TERMO DE REFERÊNCIA, solicito a apresentação de proposta formal
de prestação dos referidos serviços, nos termos do Termo de Referência anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    TR filmagem.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 977 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Em anexo (1018671), layout desenvolvido para a Votação Paralela
pela SMR (arquitetura) por  Daniela Arroxellas, conforme orientação da
servidora Luciana Wander.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 23/02/2022, 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
1018675 e o código CRC 74A253DD.
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E-mail - 1020671

Data de Envio: 
  03/03/2022 14:41:44

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

Para (com cópia oculta):
    ancoravideo@gmail.com

Assunto: 
   NOVO TR -Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para
as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

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 Gerais de 2022.

tendo em vista a aprovação de NOVO TERMO DE REFERÊNCIA, solicito a apresentação de proposta formal
de prestação dos referidos serviços, nos termos do Termo de Referência anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    TR filmagem.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, 03 de março de 2022.
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

contratação de serviços de Auditoria das Urnas Eletrônicas
(Votação Paralela) - Eleições 2022, conforme especificações,
condições e datas estipuladas.

 
Os autos retornaram a esta seção para atualização

da cotação de preços, após a confecção de novo Termo de
Referência 1011006.

 
Contudo, ao solicitarmos novas propostas a

empresas da área, ocorreram questionamentos sobre o
quantitativo de câmeras necessário, em decorrência do item
2.2.1:

 
2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas
câmeras para cada uma das 06(seis)
urnas eletrônicas,
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
07
(sete) câmeras.
 

Desta forma, solicitamos esclarecimento sobre a
quantidade de câmeras necessárias à contratação com adequação do
TR, se for o caso.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 03/03/2022, às 15:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1020729 e o código CRC 2AB3EFF3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de março de 2022.
Em atenção ao Despacho SEIC 0102729, reconheço

ter havido erro material quanto ao total de câmeras indicado
no item 2.2.1 do projeto básico em referência, assim, sirvo-me
deste para prestar os esclarecimentos pertinentes ao
prosseguimento do feito, procedendo à juntada de Termo de
Referência e Projeto contemplando os ajustes ora epigrafados.

Dessarte, considerando que cada seção deve
conter, no mínimo, duas câmeras para cada urna
eletrônica(uma contemplando urna e a outra o microterminal),
e o ambiente onde será realizada a auditoria deve ter uma
câmera independente para filmar todo o ambiente, o total de
câmeras a serem utilizados na auditoria é de 13 (treze)
câmeras.

Segue, em anexo, Termo de Referência e Projeto
Básico devidamente ajustados.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Técnico Judiciário, em 04/03/2022, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1021047 e o código CRC 882BB4EF.
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PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Comissao Permanente de Planejamento Executivo dos Pleitos Eleitorais 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

1. Objeto SERVIÇOS — PESSOA JURIDICA — 
Contratação de serviços de Filmagem, 
com monitoramento e produção do 
material gravado para as Eleições  de 
2022 em 1° e 2° Turno, havendo este 
último 

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 Aquisi5âo 

(Pesquisa a cargo da COMAP) 

Item 01  

 
Valor Global 

 

5. Justificativa Atender aos ditames legais, bem como 
necessidades de logfstica relativas à 
filmagem dos eventos de Auditoria das 
Urnas Eletronicas para as eleições de 
2022. 

6. Prazo de Entrega/Execução A instalação/montagem do ambiente 
deverá ser feita no dia 01 de outubro de 
2022, às 10 horas, e a utilização no dia 02 
de outubro de 2022, e, por fim, a 
desinstalação será procedida logo após a 
conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02 
de outubro de 2022. 
Em havendo segundo turno, a entrega 
deverá ser  procedida na véspera do dia da 
eleição do segundo turno, qual seja, 29 de 
outubro de 2022,  às 10h, e sua consequente 
desinstalação logo após a conclusão dos 
trabalhos de auditoria, no dia da eleição 
pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 
de outubro de 2022. 
 

7. Adjudicação Por item 
 

8. Classificação Orçamentária PTRES 167864 
Natureza da Despesa 339039 
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9. Local de Entrega (A ser definido e informado previamente à 
informada). 
 

10. Unidade Fiscalizadora Conforme Portaria 260 – 2021 – TRE-
AL/PRE/DG/GDG 
Gestoras do presente contrato – SEI 
000415947.2021.6.02.8000, evento 
0906316. 

 

Maceió -  AL, 03 de março de 2022. 

 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

 
 
 

TacianaPatriciaAlécioSilvaRodrigues 
Gestora do contrato de filmagem 

Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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Auditoria de Funcionamento das 

 

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 de

 
II –EXECUÇÃO: 

 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 
Trabalhos de Votação, Rotinas de 

 
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 
suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 
por meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo

 
2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06(seis) urnas eletrônicas, 
contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma outra câmera independente, 
posicionada  de  modo  a  abranger  todo  ambiente  da   votação   paralela,
(treze)câmeras; 

 
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia 
microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnaseletrônicas;

 
2.2.3. 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com
captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o 
voto; 

 
2.2.4. 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 
recuperação dos dados imediatamente após o final dostrabalhos;

 
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas 
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture
 
 
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às17
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de 
Funcionamento das Urnas, considerando
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro  
turno, qual seja, 06 (seis), conforme inciso I, do parágrafo 
23.673/2021. 

 
Ressalta-se que o período de gravação inicia
estar pronto já no dia anterior, sendo assegurado a segurança do local por policiais do início à 
conclusão dos trabalhos; 

 
Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional

Projeto Básico 

Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas 

1.1.       Filmagem,       com       monitoramento,        gravação        do        áudio        e        produção  
do    material    gravado,    dos    procedimentos    da    auditoria    de    verificação    do   

to    das    urnas    eletrônicas,     mediante     votação     paralela,     a     serem  
realizados por ocasião das Eleições de 2022. 

O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 
Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 
suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 

meio de Resolução, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes

Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06(seis) urnas eletrônicas, 
contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma outra câmera independente, 
posicionada  de  modo  a  abranger  todo  ambiente  da   votação   paralela,

Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia 
microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnaseletrônicas; 

06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir a boa 
captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o 

Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias independentes e simultâneas, 
s para efeito de backup no formato DVD ou superior, 

recuperação dos dados imediatamente após o final dostrabalhos; 

Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas 
Picture in picture) ou com uso de multiplexador ouequivalente;

O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às17
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de 
Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno, 
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro  
turno, qual seja, 06 (seis), conforme inciso I, do parágrafo 1º, do artigo 59, da Resolução TSE 

se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e 
estar pronto já no dia anterior, sendo assegurado a segurança do local por policiais do início à 

se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional

1.1.       Filmagem,       com       monitoramento,        gravação        do        áudio        e        produção  
do    material    gravado,    dos    procedimentos    da    auditoria    de    verificação    do   

to    das    urnas    eletrônicas,     mediante     votação     paralela,     a     serem  

O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura dos 

a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo 
suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, 

se observar às seguintes especificações: 

Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06(seis) urnas eletrônicas, 
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  13   

Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo um 
 

boa resolução, a fim de garantir a boa 
captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o 

Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 03 (três) vias independentes e simultâneas, 
superior, com possibilidade de 

Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e duas 
) ou com uso de multiplexador ouequivalente; 

O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às17 
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de 

se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno, 
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro  

1º, do artigo 59, da Resolução TSE 

se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e 
estar pronto já no dia anterior, sendo assegurado a segurança do local por policiais do início à 

se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional 
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Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a 
auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão nolocal;

 
2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 
a captação das imagens e dos sons sem qualquerobstáculo;

 
III - OBRIGAÇÕES DACONTRATADA:

 
3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, 
providênciasnecessárias; 

 
3.2. Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das 
eleições, e no segundo turno, se 
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 envolvi
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 
própriacontratante; 

 
3.3. Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) hor
votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, 
acondicionadas em caixa plástica rígida, devidamenteidentificadas;

 
3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da 
equivalentesemtipouniformedeletrasenúmerosecontemplandominimamenteosseguintesdados:
3.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO,Turno);
3.4.2. Identificação daCâmera; 
3.4.3. Data doevento; 
3.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal,Outro:
descrever); 
3.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de 

 
3.4.6. Zona/Seção (a serem informados pelaComissão);

 
3.4.7. Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa àmídia;

 
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, 

 
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 horas do dia anterior à
realização dos turnos das eleições, instalar no local de realização da auditoria e efetuar testes 
completos, conforme orientação doTRE

 
3.7. Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentosutilizadosnaauditoria(seis

1 Aqui considerada a hipótese de troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá necessidadede

Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a 
presentes os membros da comissão nolocal; 

O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 
a captação das imagens e dos sons sem qualquerobstáculo; 

CONTRATADA: 

Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras 

Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das 
eleições, e no segundo turno, se houver, acompanhado da comissão de votação paral
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 

ratada neste item, caso entenda que a contratada tem conhecimento 
suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade de logística provocado pela 

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, devidamenteidentificadas; 

Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da Execução, com etiquetas ou 
equivalentesemtipouniformedeletrasenúmerosecontemplandominimamenteosseguintesdados:

Identificação do Processo (Eleições ANO,Turno); 

Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal,Outro: 

Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 

Zona/Seção (a serem informados pelaComissão); 

Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa àmídia;

er utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento e produção, 
tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais, cabos, no

Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 horas do dia anterior à
realização dos turnos das eleições, instalar no local de realização da auditoria e efetuar testes 
completos, conforme orientação doTRE-AL; 

Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
equipamentosutilizadosnaauditoria(seis1urnaseletrônicas,ummicrocomputadoreumaimpressora

troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá necessidadede

Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a 

O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá permitir 

monitoramento e produção do material gravado, entre outras 

Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das 
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 

das 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 

ratada neste item, caso entenda que a contratada tem conhecimento 
suficiente e prática do procedimento a ser executado, ou por dificuldade de logística provocado pela 

as do encerramento da 
votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto de câmeras, em formato DVD, 

Execução, com etiquetas ou 
equivalentesemtipouniformedeletrasenúmerosecontemplandominimamenteosseguintesdados: 

Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da gravação, relativa àmídia; 

er utilizado nos trabalhos de filmagem, monitoramento e produção, 
no- breaks,etc; 

Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 horas do dia anterior à 
realização dos turnos das eleições, instalar no local de realização da auditoria e efetuar testes 

Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funcionamento dos 
urnaseletrônicas,ummicrocomputadoreumaimpressora 

troca de urnas por urnas de contingência, onde haverá necessidadede 
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laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, 
 
3.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quandonecessário;

 
3.9. Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
Disposições das Resoluções nº 07, 09
Nacional deJustiça. 

 
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 docontratante.

 
3.11. Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais ecomerciais.

 
3.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados eidentificados.

 
3.13. Zelar pelo cumprimento do plano de 
julgue necessários, contemplar os seguintesitens:

 
3.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se 
próprios oulocados; 

 
3.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvid
não; 

 
3.13.3. Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
empregados 

 
3.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguinteseventos:

 
3.13.4.1. Interrupção do fornecimento

 
3.13.4.2. Falha do equipamento principal degravação;

 
3.13.4.3. Falha de uma dascâmeras;

 
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 detempo.

 
IV - SANÇÕESADMINISTRATIVAS:

 
4.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequenamonta;

 
4.2. Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, em caso deatraso

 

garantir o equipamento a ser substituído e o substituto.
2 É   vedada   a   manutenção,   aditamento   ou    prorrogação    de    contrato    de    prestação    de    serviços    com  
que    venha    a    contratar    empregados    que    sejam    cônjuges,    companheiros    ou    parentes     em     li
colateral   ou   por   afinidade,   até   o   terceiro   grau,   inclusive,   de   ocupantes   de   cargos   de   direção   e
assessoramento,    de    membros     ou     juízes     vinculados     ao     respectivo     Tribunal    
condição constar expressamente dos editais delicitação.

laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

Providenciar boa iluminação do ambiente, quandonecessário; 

Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
oluções nº 07, 092 e 21, de 18-10 e 06-12-2005, respectivamente, do Conselho 

Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto 
deste contrato, sem prévia e expressa anuência docontratante. 

Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais ecomerciais. 

Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados eidentificados. 

Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se 
julgue necessários, contemplar os seguintesitens: 

Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se 

Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se de quadro próprio ou 

Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
 

Descritivo mínimo das contingências para os seguinteseventos: 

Interrupção do fornecimento normal de energiaelétrica; 

Falha do equipamento principal degravação; 

Falha de uma dascâmeras; 

de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a não perda temporal de 
gravação, ou, em havendo tal hipótese, de que margem detempo. 

ADMINISTRATIVAS: 

Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequenamonta;

Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, em caso deatraso

garantir o equipamento a ser substituído e o substituto. 
É   vedada   a   manutenção,   aditamento   ou    prorrogação    de    contrato    de    prestação    de    serviços    com  

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

, baterias, etc. 

Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que atendem às 
2005, respectivamente, do Conselho 

Não ceder ou transferir a qualquer título, no todo ou em parte, a execução dos serviços objeto 

Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciários, obrigações 

logística que deverá, sem prejuízo de outros itens que se 

Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, bem assim se 

o, sua função, informando se de quadro próprio ou 

Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, posição dos 
 envolvidos; 

de mídia de gravação, se necessário, como será garantida a não perda temporal de 

Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequenamonta; 

Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o valor total do contrato, em caso deatraso 

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    

contratante,     devendo     tal   
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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 

 
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

 
VI – PRAZO PARACONTRATAÇÃO:

 
6.1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura e término no dia 15 de novembro 
de 2022, 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 
 

injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, 

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 

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em virtude de inexecuçãototal.

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. 

CONTRATAÇÃO: 

do presente contrato tem início na data da assinatura e término no dia 15 de novembro 
de 2022, 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 

TRE-AL/PRE/DG/GDG 

injustificável na apresentação dos equipamentos, no dia anterior ao referendo, e início das filmagens, 

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 

de inexecuçãototal. 

5.1. A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente da Comissão 

do presente contrato tem início na data da assinatura e término no dia 15 de novembro 
de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse 
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ANEXO I 
 

PLANILHA DE CUSTOS PORTURNO 

TURNO:_  

1. MÃO DE OBRAVALOR 
a) Salário 
b) Serviçosextraordinários 
c) Serviço de terceiros, pessoafísica
d) Serviços de terceiros, pessoa jurídica
c) Encargossociais 
d) Outros (especificar) 

 
2. INSUMOS DE MÃO DEOBRA 
a) Transporte 
b) Alimentação 
c) Outros (especificar) 

 
3. EQUIPAMENTOS 
a) Cabos de vídeo eáudio 
b) Tripés 
c) Baterias 
d) Materiais necessários à instalação dos equipamentos(especificar)
e) Gerador deenergia 
f) Câmeras 
g) Microfones, inclusiveheadset 
h) Monitores 
i) Multiplexador 
j) Torres de iluminação 
l) Vídeo de DVD 
m ) Outros (especificar) 

 
4. MATERIAL DECONSUMO 
a) DVD 
e) Outros (especificar) 

 
5. DEMAISCOMPONENTES 
a) Despesasadministrativas 
b) Lucro 
6. Tributos 
a) ISS 
b) COFINS 
c) PIS 
d) SIMPLES 

 
TOTAL POR TURNO 

PLANILHA DE CUSTOS PORTURNO 

Serviço de terceiros, pessoafísica 
Serviços de terceiros, pessoa jurídica 

Materiais necessários à instalação dos equipamentos(especificar) 
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E-mail - 1023058

Data de Envio: 
  08/03/2022 14:41:46

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

Para:
    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
    hsptelecom@gmail.com
    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

Assunto: 
   Novo TR - Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para
as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

Mensagem: 
  Prezados,
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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 Gerais de 2022.

Nesse sentido, solicito a apresentação de proposta formal de prestação dos referidos serviços, nos
termos do NOVO Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0957123_TERMO_DE_REFERENCIA_pontos_individualizados____Eleicoes_2022.pdf
    Termo_de_Referencia_1021585_TR__2022___CONVERTIDO___RETIFICADO.pdf
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E-mail - 1023061

Data de Envio: 
  08/03/2022 14:43:09

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

Para:
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
   NOVO TR - Contratação de serviços Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado
para as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno (votação paralela), havendo este último.

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 Gerais de 2022.

Nesse sentido, solicito a apresentação de proposta formal de prestação dos referidos serviços, nos
termos do NOVO Termo de Referência e Projeto Básico anexos.

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1021585_TR__2022___CONVERTIDO___RETIFICADO.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, 11 de março de 2022.
À COMAP.
 
Senhora Coordenadora, 
 
Trata-se de procedimento que tem por objeto a

contratação de serviços filmagem da Auditoria das Urnas Eletrônicas
(Votação Paralela) - Eleições 2022, os autos vieram para verificação
da necessidade de revisão da estimitava de preço anteriormente
realizada (0989825), tendo em vista a elaboração de novo Termo de
Referência 1021585.

 
A estimativa anterior foi cotada em R$ 7.781,10, para

três câmeras. Destaque-se que uma das alterações do TR foi para o
aumento do quantitativo de câmeras que passaram a totalizar 13
câmeras, para 6 urnas.

 
Seguindo recomendação da IN nº 73/2020,  diligenciou-se

junto a diversas empresas da área para obtenção de propostas que
preenchessem os requisitos do art. 5º, IV daquele normativo. Nesse
sentido, para fins de cotação, aproveitamos a proposta anterior da
STAFF Vídeo que contemplava as condições do novo TR e havia sido
excluída anteriormente pelo valor elevado.

 
Das diligências realizadas chegou-se ao seguinte

panorama:
 

EMPRESA EVENTO VALOR

STAFF ÁUDIO VIDEO 0977042 R$ 28.500,00

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 1025399 R$ 32.000,00
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LED E CIA 1025397 R$ 33.794,00

VALOR MÉDIO ESTIMADO R$ 31.431,33

 

 
Desta forma, estimamos o valor da presente contratação

em R$ 31.431,33 (trinta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e
trinta e três centavos). Informamos o CATSER encontrado para o
serviço: 13749 - Gravação - degravação - imagem , som , dados ou
12556 - Locação de equipamento audiovisual, som, vídeo, filmagem.

 
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na

modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação de micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

 

 

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 11/03/2022, às 11:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/03/2022, às 11:43, 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
1025378 e o código CRC 180E3EC7.

0005505-33.2021.6.02.8000 1025378v1
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 – Luzia.
Tel: (79) 3217-0505/ 99961-5373/ 98811-9644

CNPJ: 16.596.034 / 0001-20 insc. Mun.920170
Aracaju-Se

Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Proposta de Preços

RAZÃO SOCIAL: LED E CIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.596.034/0001-20
ENDEREÇO: RUA TRABALHADOR AILTON MARQUES,60 TERREO
EMAIL: edsonmm1971aju@hotmail.com
TEL: (79) 99998-1011C/ Edson Moraes

Objeto:  Serviços  pessoa  jurídica  contratação  de  serviços  de  filmagem  com
monitoramento e produção do material gravado para as eleições 2022 em 1 primeiro
e 2 segundo turno, havendo este último.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR
TOTAL

1

Contratação de serviços  de filmagem com monitoramento e
produção do material gravado para as eleições 2022 em 1 1
primeiro e 2 segundo turno, havendo este último.

2  16.897,00  33.794,00

(Trinta e três mil setecentos e noventa e quatro reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

PLANILHA DE CUSTOS POR TURNO:
TURNO 01
1: MÃO DE OBRA VALOR

A) SALARIOS: R$ 2.000,00
B) SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS: R$ 1.000,00
C) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA: R$ 500,00
D) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA: R$ 800,00
E) ENCARGOS SOCIAS: R$ 156,00
F) OUTROS: 

2: INSUMOS DE MÃO DE OBRA:
A) TRANSPORTE: R$ 1.000,00
B) ALIMENTAÇÃO: R$ 500,00
C) OUTROS: R$ 600,00
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Rua Trabalhador Ailton Marques, n° 60 – Luzia.
Tel: (79) 3217-0505/ 99961-5373/ 98811-9644

CNPJ: 16.596.034 / 0001-20 insc. Mun.920170
Aracaju-Se

3: EQUIPAMENTOS
A) CABOS DE VIDEO E AUDIO: R$ 150,00
B) TRIPÉS: R$ 200,00
C) BATERIA: R$ 200,00
D) MATERIAIS NECESSÁRIOS A INSTALAÇAO DOS EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)
E) GERADOR DE ENERGIA: R$ 1.500,00
F) CAMERAS: R$ 600,00
G) MICROFONES, INCLUSIVE HEADSET: R$ 250,00
H) MONITORES: R$ 800,00
I) MULTIPLEXADOR: R$ 20,00
J) TORRES DE ILUMINAÇÃO: R$ 600,00
K) VIDEO DE DVD: R$ 150,00
L) OUTROS A ESPECIFICAR

4: MATERIAL DE CONSUMO:
A) DVD: R$ 100,00
B) OUTROS A ESPECIFICAR

5: DEMAIS COMPONENTES:
A) DESPESAS ADMINISTRATIVAS: R$ 200,00 
B) LUCROS: R$ 4.835,72

6: TRIBUTOS
A) ISS: R$ 506,91
B) CONFINS
C) PIS
D) SIMPLES: R$ 1.858,37

TOTAL POR TURNO: R$ 16.897,00 (DESESSEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS)

Ass. LED &CIA 
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

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

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

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

PROP- 5-03/2022 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS    

Objeto: SERVICO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DA ELEIÇÃO PARALELA  EM 6 SESSÕES 

 

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 no ano de 2022 em primeiro e segundo turno. 

EQUIPAMENTOS  

13 CAMERAS IP FULL HD  RESOLUÇÃO 1920 X 1080 COM ÁUDIO 

02 TELA 42 POLEGADAS 

04 COMPUTADORES 

01 NOBREAK 1200VA 

06 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 televisão de 42 

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

após o termino do evento. 
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Rua Dayse Talberg Mitchell Nº175C, Tabuleiro do Martins – Maceió AL 

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

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

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

PROP- 5-03/2022 
 

 

CUSTO DO SERVIÇO DE GRAVAÇÃO DO 1º E 2º TURNOS 

32,000.00 (trinta e dois mil reais) 

 
 

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

 

Maceió/AL, 10 de março 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, 11 de março de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1025378, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/03/2022, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1025625 e o código CRC D90EE878.

0005505-33.2021.6.02.8000 1025625v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
À COFIN para, em face do Despacho SEIC 1025378,

promover o reforço do pré-empenho (doc. 1008151), com o
saldo da anulação da reserva de crédito constante do
Processo SEI 0006497-91.2021.6.02.8000, doc. 1023309 (vide
Despacho GSAD 1026190), e dos créditos destinados a
diárias.

A medida acima indicada justifica-se por tratar os
presentes autos de uma das contratações-chave das eleições
2022, daí a priorização.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026206 e o código CRC 53470F24.

0005505-33.2021.6.02.8000 1026206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1026206).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 14/03/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026216 e o código CRC 9D5012C5.

0005505-33.2021.6.02.8000 1026216v1
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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
na aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 14/03/2022, às 16:18, 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
1026296 e o código CRC B31E9E70.

0005505-33.2021.6.02.8000 1026296v2
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  15/03/2022 16:40
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 36

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70273 SEG AUDIT1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

03/02/2022 0005505-33.2021.6.02 - 15.715,67

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito para contratação de serviços de auditoria das urnas eletrônicas (votação paralela). 1º Turno.
Pleitos 2022. SEI 0005505-33.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

03/02/2022 Inclusão 7.781,10

14/03/2022 Reforço 7.889,57

15/03/2022 Reforço 45,00

Operações

1  de      1002
Versão Data/Hora

15/03/2022 14:15:48
Operação
Alteração

SIAFI - Pré-Empenho  (1026486)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 7



CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 36; 2022RO000332  - REFORÇO.
2022RO000336  - ajuste de reforço no PE, de mais 45 reais por

equívoco na RO 332

Observação:

 
1- RECURSOS RETIRADOS DE DIÁRIAS, 1 TURNO, PLEITOS;
2- FIZEMOS REFORÇO DO CRED DISPONÍVEL PARA O SEGUNDO

TURNO.  (SEG AUDIT2);
3- MEMÓRIA DE CÁLCULO (VALOR 2 TURNO MÉDIO NO DESP

SEIC 1025378, ARREDONDAMOS 1 CENTAVO A MAIOR):
 
 

Turno Reserva Disponível Nova cotação Reforço Reserva
/Disponível

1 7.781,10718,9 15.715,67 7.934,57
2 - 8.500,00 15.715,67 7.215,67

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/03/2022, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1026489 e o código CRC 417AC3CB.
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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 março de 2022.
À SEIC,
Solicitando a planilha preenchida com o valor de

referência para a contratação para sua disponibilização no
edital de licitações, haja vista a planilha constante como
anexo ao Termo de Referência).

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 17/03/2022, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1029533 e o código CRC B2BAEDAA.

0005505-33.2021.6.02.8000 1029533v1
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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 março de 2022.
 
Ao servidor Maurício Marcelino Alves,
 
Considerando a nossa participação em

Comissão que tem como atribuição dar suporte aos gestores
de contratações relacionadas às Eleições 2022, quanto
à elaboração das planilhas de composição de custos e
formação de preços - Portaria Presidência de nº 260
(0904725); em atenção ao Despacho SLC - 1029533; após
análise dos autos; questionamos se Vossa Senhoria entende
possível a exclusão do Anexo I do Termo de Referência
(1021585), uma vez que a contratação em tela não se trata de
serviços de natureza continuada.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/03/2022, às 14:47, 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
1030961 e o código CRC 1FE657AD.

0005505-33.2021.6.02.8000 1030961v1
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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 março de 2022.
à SEIC,
 
Senhora Chefe,
 
Vieram os autos a este subscritor para emitir

opinativo sobre a eventual exclusão de planilha de custos que
demonstram a composição dos preços a serem contratados
pela administração em relação à serviços de filmagem da
votação paralela.

Impende ressaltar, neste ponto, que este subscritor
foi nominalmente excluído das atribuições de apoio na
elaboração de planilhas de custos e formação de preços de
vendas das ações vinculadas ao pleito eleitoral, conforme
Portaria nº 42/2022.

Entretanto, a título de colaboração e ainda por
atribuição residual da SPPAC e na qualidade de titular da
referida Seção, entendo que a permanência do referido
anexo é aconselhável, apesar de não se tratar de serviços
contínuos, pois servirá de base de análise pelo pregoeiro para
eventual negociação de preços, o  que poderá contar com o
auxílio desta Seção, para oportuna manifestação quanto aos
custos licitados.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 21/03/2022, 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
1031191 e o código CRC 3029FC3D.
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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 março de 2022.
À SAD e à COMAP (para ciência),
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Os autos foram remetidos pela Seção de Licitações

para que esta Unidade encaminhasse planilha preenchida com
o valor de referência para a contratação, para sua
disponibilização no edital de licitações, haja vista a planilha
constante como anexo ao Termo de Referência (1021585).

Diante da divergência nos tipos de insumos
elencados pelas empresas nas propostas de preço utilizadas
para estimativa do valor a ser contratado, bem como em
virtude da simplicidade do objeto, tendo em vista a atribuição
de dar suporte aos gestores de contratações relacionadas às
Eleições 2022, quanto à elaboração das planilhas
de composição de custos e formação de preços - Portaria
Presidência de nº 260 (0904725), consultamos ao outro
integrante desta Comissão, servidor Maurício Marcelino Alves
acerca da exclusão do referido Anexo, uma vez que
a contratação em tela não se trata de serviços de natureza
continuada - Despacho SEIC (1030961).

Em resposta, Despacho SPPAC (1031191),
manifestou-se:

(...)
Impende ressaltar, neste ponto, que este
subscritor foi nominalmente excluído das
atribuições de apoio na elaboração de
planilhas de custos e formação de preços de
vendas das ações vinculadas ao pleito
eleitoral, conforme Portaria nº 42/2022.
Entretanto, a título de colaboração e ainda por

Despacho SEIC 1031232         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 14



atribuição residual da SPPAC e na qualidade
de titular da referida Seção, entendo que a
permanência do referido anexo é
aconselhável, apesar de não se tratar de
serviços contínuos, pois servirá de base de
análise pelo pregoeiro para eventual
negociação de preços, o  que poderá contar
com o auxílio desta Seção, para oportuna
manifestação quanto aos custos licitados.

Desta forma, considerando que o terceiro
integrante da Comissão, Guilherme Machado Rebelo, não se
encontra mais no quadro deste Regional, remetemos os autos
a Vossa Senhoria para deliberação acerca do acima exposto,
bem como para que sejam nomeados novos integrantes, para
que se alcance o quantitativo mínimo de 03 (três) membros.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/03/2022, às 17:36, 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
1031232 e o código CRC 0C6ABF02.

0005505-33.2021.6.02.8000 1031232v1
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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 março de 2022.
À SEIC e à SPPAC
 
Senhora Chefe, Senhor Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SPPAC 1031191, observo,

preliminarmente, que a Portaria 42/2022, da Presidência
(doc. 1012048), diz respeito à equipe de planejamento de que
trata a Portaria Presidência 1/2022 (0997074), que, dentre
outros direcionamentos, nominou a Equipe de Planejamento
da Contratação para assistir a renovação do contrato de apoio
administrativo desta Corte mediante a elaboração de planilhas
de composição de custos e formação de preços.

Por seu turno, as atribuições de apoio aos gestores
dos contratos relativos às eleições constam da Portaria
Presidência 260/2021 (doc. 0924807), conforme reza seu art.
2º:

Art. 2º Instituir comissão composta pelos
servidores: a) Maurício Marcelino Alves; b)
Lisiana Teixeira Cintra; c) Guilherme Machado
Rebelo. Parágrafo Único. A presente comissão
terá por atribuição dar suporte aos gestores
designados, por meio do art.1º da presente
Portaria, à elaboração das planilhas de
composição de custos e formação de preços. 

Nesse sentido, devolvo os autos aos integrantes da
referida comissão de apoio, solicitando que avaliem, em
conjunto, a conveniência de se manter a planilha no formato
atu al , dado o avançado da instrução, considerando os
princípios de celeridade e economia processuais.

De todo modo, há de se ponderar que o item,
embora venha a se tratar de elemento acessório, como se

Despacho GSAD 1031518         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 16



deduz dos apontamentos da SEIC (doc. 1030961), pode, de
fato, servir de parâmetro (referencial) à negociação de preços,
por parte do Pregoeiro, com o apoio técnico pertinente, na
forma indicada no já citado Despacho SPPAC 1031191.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2022, às 22:48, 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
1031518 e o código CRC EC2A11F4.

0005505-33.2021.6.02.8000 1031518v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SAD, registrando que mantenho o

posicionamento já externado no evento 1031191 quanto à
necessidade de manutenção do modelo de planilha escolhido
para a licitação, restando pendente o opinativo do 3º membro 
da Comissão, que, ao que parece, deve ser substituído.

Sugiro, como contraponto, que Vossa Senhoria
decida a questão, por ser a Chefia Superior de todos os
membros da Comissão, a fim de se ganhar tempo, tendo em
vista o avançado estágio para a contratação pretendida.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 22/03/2022, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031662 e o código CRC E0F6BC1B.

0005505-33.2021.6.02.8000 1031662v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À SLC e à SAD (para ciência),
 
Em atenção ao Despacho SLC - 1029533,

considerando o discutido nos Despachos constantes dos
eventos 1030961, 1031191, 1031232, 1031518 e 1031662, de
ordem do Senhor Secretário de Administração, informamos
que deverá constar do Edital apenas a planilha vazada (Anexo
I), já que a estimativa de preço se deu mediante pesquisa de
preço.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/03/2022, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1031849 e o código CRC 0D1E0E55.

0005505-33.2021.6.02.8000 1031849v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022

MINUTA

PROCESSO Nº 0005505-33.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

   Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos objetivando a  contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento  e  produção  do  material  gravado,  tudo  de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021  (Lei  de  Licitações e  Contratos Administrativos),  e  demais  normas
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº  212,
de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário
Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF
(Sistema de  Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no
âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.

1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º e 2º
turno,  havendo  este  último, a  ser  realizado  de  acordo  com  a  demanda,  nas
condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

1.2. O prazo de vigência do contrato tem início na data da assinatura e término no
dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por
motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO
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2.1.  Poderão  participar  deste  pregão  exclusivamente  Microempresa  e  Empresas  de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 
Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) estrangeiros  que  não tenham representação  legal  no  Brasil  com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente  em linha reta,  colateral  ou  por  afinidade até  o  terceiro  grau,
inclusive,  dos  magistrados  ocupantes  de cargos  de  direção  ou  no
exercício  de  funções  administrativas,  assim  como  de  servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada  da  licitação, de  acordo  com  o  disposto  no  art.  2º  da
Resolução  nº  07/2005  do  Conselho  Nacional  de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não”  em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
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favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempre-
sas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedi-
rá o prosseguimento no certame;

b)     que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h)    que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  ,   por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.
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3.3. O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais  danos decorrentes  de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais  no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5. Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico
durante  a  sessão  pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
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as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global  dos  serviços  ofertados, considerando o quantitativo total
estimado;

b)Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação constante no Anexo I;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,  a
contar da data de sua apresentação.

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de  regência  de contratações públicas  federais, quando participarem de
licitações públicas.

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
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FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o
licitante.

6.2.2.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real  por  todos os
participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços,
considerando os dois turnos de eleição. 

6.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema
os respectivos lances.
6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
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Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo  menos  três  ofertas  nas  condições  definidas
neste  item,  poderão os  autores  dos  melhores  lances,  na  ordem  de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não  havendo  lance  final  e  fechado  classificado  na  forma
estabelecida nos  itens anteriores,  haverá o  reinício  da etapa fechada,
para  que  os  demais  licitantes,  até  o  máximo de  três,  na  ordem  de
classificação,  possam ofertar  um lance  final  e  fechado  em até  cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo
a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia;

6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

6.14. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo  real,  do  valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
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6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior  a  dez minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada
somente  após  decorridas  vinte  e  quatro  horas  da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.18. O Critério  de julgamento adotado será o  menor preço global,  conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não  seguidas  de  lances),  ou  entre  lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no  art.  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.21.1. no pais;

6.21.2. por empresas brasileiras;

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o  melhor  preço,  para  que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociação será realizada por meio  do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos  documentos  complementares,  quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
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6.24. Após a negociação do preço, o  Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. O  preço  máximo  total  fixado  para  os  serviços  ora  licitados  é  de  R$
31.431,33  (trinta e um mil,  quatrocentos e trinta e um reais  e trinta e três
centavos),  de  modo  algum,  vinculam  a  decisão  do  Pregoeiro,  que  está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

7.3.2. Considera-se  inexequível  a  proposta  que apresente  preços  simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.5. Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a
realização  de  diligências, com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
ata.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
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7.6.1. O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo  Pregoeiro  por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6.2. Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no prazo de 2 (duas) horas,  a partir  da solicitação:  a)  os  dados do
licitante  vencedor:  Razão  Social,  endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II; e
b) a Planilha de Custos por Turno preenchida, no modelo constante no Anexo I-A.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a  proposta  ou  lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 6.23.

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 – DA  HABILITAÇÃO.

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
à  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.  SICAF;

8.1.2.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
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União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê,  dentre as  sanções  impostas  ao responsável  pela  prática  de  ato  de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve  fraude  por  parte  das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.2.2.  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3.  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

8.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

8.5. Caso atendidas as condições  de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o  disposto  na  Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.5.1.  O interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na Instrução
Normativa  SEGES/MP nº  03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.5.2.  É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão  pública,  ou  encaminhar,  em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.5.3.  O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.
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8.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de  requisitos  mediante apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.9.1.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

8.10. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

8.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
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sede,  acompanhado  de  documento  comprobatório  de  seus
administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização;

g) autorização  da  Secretaria  Municipal de  Meio  Ambiente  para
desempenho de suas atividades.

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação  de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c)     prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
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f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

f)  caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais
relacionados  ao  objeto licitatório,  deverá  comprovar tal condição
mediante  a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.10.2.1. O licitante  que se enquadre  como microempresa ou
empresa  de  pequeno porte,  deverá  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

8.10.2.2. A  licitante  melhor classificada  deverá,  também,
apresentar a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

8.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal  e  trabalhista  não impede  que  a  licitante  qualificada  como
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

8.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição
de  Microempresa  ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
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prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição  na documentação fiscal  e  trabalhista,  será
concedido o mesmo prazo para regularização.

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação,  seja  por  não apresentar  quaisquer  dos  documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente,  isto  é,  somando  as
exigências  do  item  em  que  venceu  às  do  item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

8.10.2.11. Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos
requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo  de  2  (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
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uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter  a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do serviço ofertado;

d) conter o preço unitário e total dos serviços ofertados.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

9.4.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total,
prevalecerão  os primeiros;  no  caso  de  divergência  entre  os  valores
numéricos  e  os  valores  expressos  por extenso, prevalecerão estes
últimos.

9.5. A oferta  deverá ser  firme e precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao  objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

10 - DOS RECURSOS.

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,  para  que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende  recorrer  e  por  quais  motivos,  em campo
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próprio do sistema.

10.2. Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.

10.2.2. A  falta  de manifestação motivada do  licitante  quanto à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias,  que começarão a contar  do término do prazo do
recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Os  autos do  processo  permanecerão  com vista  franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar
o  instrumento  equivalente  ou  não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para
acompanhar a sessão reaberta.
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11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico
(“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

11.2.2. A  convocação  feita  por  e-mail  ou  fac-símile  dar-se-á  de
acordo  com  os  dados contidos  no  SICAF,  sendo  responsabilidade  do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato  do  Pregoeiro,  caso não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou  por petição dirigida  ou  protocolada  no endereço  no  endereço
discriminado no item 21.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

13.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão  ser  enviados  ao Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias  úteis,  contado  da data de recebimento do pedido,  e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
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excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

13.8. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

14    – DA CONTRATAÇÃO

14.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas
mediante Contrato,  no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de execução em conformidade com este edital.

14.2. Homologada  a  licitação,  a  Administração  convocará,  por  escrito,  o
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

14.3. Antes da contratação, será exigida a  comprovação da regularidade fiscal
da empresa vencedora do certame.

14.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 14.2,
implicará  a decadência  do  direito  à  contratação.  Neste  caso,  o  adjudicatário
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e
danos.

14.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

14.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota
de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular,  no ato da
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.

14.7. O prazo estipulado no item 14.2 poderá ser prorrogado, a pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual
período.

14.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo     prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo  do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com  a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a  Administração,  no caso de haver  o
cometimento  reiterado  das  faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;

b)Multa:

b.1) 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;
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b.2) 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;

b.3) Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do
contrato, em virtude de inexecução total.

c) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitações  e
impedimento  de  contratar com a Administração por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública,  nos  termos  do  art.  87,  inciso  IV,  da  Lei
Nacional n° 8.666/93;.

15.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações
contratuais;

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

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

15.7. As  sanções  previstas  nos  subitens  “c”  e  “d”  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

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

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

15.10.  Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à

Minuta de edital alterada (1032371)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 40



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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

15.10.1 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

15.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá  se valer  dos  princípios  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da
prevalência  e  indisponibilidade  do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

15.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total
ou parcialmente,  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional
ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

15.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

15.13.1 O período de atraso será contado em dias corridos.

15.14.  Fica  estabelecido  que  os  casos  omissos  serão  resolvidos  entre  as  partes
contratantes, respeitados  o  objeto  da  presente  licitação,  a  legislação  e  demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

16 - DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalida-
des eventualmente aplicadas;
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16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal docu-
mento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Ins-
trução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata
a cláusula acima.

16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

16.7.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

16.8. Havendo  atraso  no  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, 
assim apurado: I = (TX/100) I= 
(6/100) I = 0,0001644

365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022,  relativos ao  PTRES n°  167864, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.6. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo este fazer anotações  e registros de todas as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou
defeitos observados;

18.7. Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
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constatada na execução dos serviços;

18.8. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços;

18.9. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto
deste Termo de Referência;

18.10.  Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 Conduzir  os  trabalhos  de  filmagem,  monitoramento  e  produção  do material
gravado, entre outras providências necessárias; 

19.2. Comparecer,  em  dia  único,  no  final  de  semana  imediatamente  anterior  ao
primeiro turno das eleições, e no segundo turno, se houver, 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; 

19.3.     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; 

19.4.        Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 20 deste edital,
com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando
minimamente os seguintes dados: 

19.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 

19.4.2. Identificação da Câmera;

19.4.3. Data do evento; 

19.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever); 

19.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 

19.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

19.4.7. Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de  encerramento da
gravação, relativa à mídia; 
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19.5. 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; 

19.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 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;

19.7. Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento  dos  equipamentos  utilizados  na  auditoria  (seis  urnas  eletrônicas,  um
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais
como: gerador, no-break, baterias, etc. 

19.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

19.9. Apresentar  declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem  às  Disposições  das  Resoluções  nº  07,  09  e  21,  de  18-10  e  06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

19.10. 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. 

19.11. Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

19.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 

19.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

19.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados; 

19.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se
de quadro próprio ou não; 

19.13.3. Fornecer  croqui  mínimo  da  disposição  dos  equipamentos,  focos  de
filmagem, posição dos empregados envolvidos; 

19.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 

19.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 

19.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 

19.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 

19.13.4.4. 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.
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20. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

20.1. O vídeo deverá abordar  todas  as  etapas do processo de votação paralela,  tais
como:  Abertura  dos  Trabalhos  de  Votação,  Rotinas  de  Votação  e  Encerramento  da
Votação. 

20.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió,  em um ambiente com
espaço mínimo suficiente à instalação  de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado
pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral, por  meio  de  Resolução,  para  a  respectiva  auditoria,
devendo-se observar às seguintes especificações: 

20.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis)
urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem
como uma outra câmera independente, posicionada de modo a abranger todo o
ambiente da votação paralela, totalizando-se 13 (treze) câmeras;  

20.2.2. Captação  de  áudio  por  meio  de  microfones  ou  similar  com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das
urnas eletrônicas; 

20.2.3. 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de
garantir  a  boa  captação  do  áudio  em  caso  de  ambientes  externos,  a  serem
utilizados pelos servidores que cantarão o voto; 

20.2.4. 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; 

20.2.5. Monitoramento  simultâneo  de  todas  as  câmeras  em  monitor  de,  no
mínimo, 42” (quarenta e duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture)
ou com uso de multiplexador ou equivalente; 

20.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2022,  sem interrupções  nem
omissão  de  qualquer  momento da votação  paralela,  considerando-se,  ainda,  a
possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o
mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 06
(seis),  conforme  inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE
23.673/2021;

20.2.6.1 Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente  deve  ser  arrumado  e  estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo
assegurado a segurança do local  por  policiais  do início à conclusão dos
trabalhos; 
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20.2.6.2  Destaca-se  que,  em  sendo  a  auditoria  realizada  em  ambiente
diverso da Sede do Tribunal Regional Eleitoral,  as urnas devem ficar em
local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão
somente quando presentes os membros da comissão no local; 

20.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação  deverá  permitir  a  captação  das  imagens  e  dos  sons  sem qualquer
obstáculo;

20.3. O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

20.4.     A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita no dia 01 de outubro de
2022,  às  10  horas,  e  a  utilização  no  dia  02  de  outubro  de  2022,  e,  por  fim,  a
desinstalação será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02 de
outubro de 2022.

20.5.      Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser procedida na véspera do dia
da  eleição  do  segundo  turno,  qual  seja,  29  de  outubro  de  2022,  às  10h,  e  sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da
eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. A
homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4.       A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e  a Administração não será,  em nenhum caso,  responsável  por
esses  custos,  independentemente  da condução ou do resultado do processo
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licitatório.

21.7. Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  Anexos,
excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

21.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu  de  Andrade, nº  377,  6º  Andar  (COMAP/Seção  de  Licitações  e  Contratos),
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

21.13. O  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da  COMAP/Seção  de
Licitações  e  Contratos, no endereço especificado no item 21.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de custo por turno;  
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

21.15.  Fica  eleito  o  Foro  da Justiça  Federal  em Maceió  –  Seção  Judiciária  do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 

serviços Filmagem, com monitoramento e produção 

do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º

e 2º Turno, havendo este último. 

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 de 2022.

6. Prazo de Entrega/Execução A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita

no dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas, e a 

utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a

desinstalação será procedida logo após a conclusão

dos trabalhos no mesmo dia, 02 de outubro de 

2022. Em havendo segundo turno, a entrega deverá

ser procedida na véspera do dia da eleição do 

segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às

10h, e sua consequente desinstalação logo após a 

conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da 

eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 

de outubro de 2022. 
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7. Adjudicação Por item 

8. Classificação Orçamentária PTRES 167864 

Natureza da Despesa 339039 

9. Local de Entrega (A ser definido e informado previamente à 

informada). 

10. Unidade Fiscalizadora Conforme Portaria 260 – 2021 – 

TREAL/PRE/DG/GDG Gestoras do presente 

contrato – SEI 000415947.2021.6.02.8000, evento 

0906316. 

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 de 2022.

II –EXECUÇÃO: 

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura

dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo

suficiente  à  instalação  de  06  (seis)  Seções  eleitorais  a  ser  determinado  pelo  Tribunal  Superior

Eleitoral,  por  meio  de Resolução,  para  a  respectiva  auditoria,  devendo-se observar  às  seguintes

especificações:

2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis) urnas eletrônicas,

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  13  (treze)

câmeras;

2.2.2.  Captação de áudio  por  meio  de microfones ou similar  com tecnologia  superior,  sendo um

microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
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2.2.3.  06 (seis)  Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução,  a fim de garantir  a boa

captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão

o voto;

2.2.4. 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;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e

duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às17

horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de

Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,

ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro

turno,  qual  seja,  06 (seis),  conforme inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE

23.673/2021.

Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e

estar  pronto  já  no dia  anterior,  sendo  assegurado a  segurança do local  por  policiais  do início  à

conclusão dos trabalhos; 

Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional

Eleitoral,  as  urnas devem ficar  em local  seguro  e  serem dispostas  no  local  onde  se realizará  a

auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local;

2.2.7.  O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos  equipamentos  de  gravação  deverá

permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;

III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras

providências necessárias;
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3.2. Comparecer,  em dia único, no final  de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das

eleições, e no segundo turno, se houver, 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

equivalente sem 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 10 horas do dia anterior à
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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 (seis1  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

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:

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 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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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.

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 15 de novembro

de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior,  cabendo,

nesse caso a adequação da vigência à nova data.

Maceió – AL, 03 de março de 2022
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Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Taciana Patricia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 

Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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ANEXO I-A 
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, inclusive headset 

h) Monitores 

i) Multiplexador 

j) Torres de iluminação 

k) Vídeo de DVD 

l) Outros (especificar) 

4. MATERIAL DE CONSUMO 

a) DVD 

b) Outros (especificar) 

5. DEMAIS COMPONENTES 

a) Despesas administrativas 

b) Lucro 
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c) Tributos 

d) ISS 

e) COFINS 

f) PIS 

g) SIMPLES 

TOTAL POR TURNO:
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                    ANEXO II

                                                   PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil

Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de

Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereç
o

CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Nã

Minuta de edital alterada (1032371)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 57



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Contrato Nº XX/2021

Processo Nº 0005505-33.2021.6.02.8000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA
XXXXX

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377-
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXX,
resolvem celebrar o presente  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  com fulcro na
Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que
sejam compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO  – Aplica-se,  também, a Resolução nº 15.787,  de 15/02/2017,  do
Tribunal Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  disponível  no  site  www.tre-al.gov.br  ,   seguindo  o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para
prestação,  de  forma  não  contínua,  de  serviços  filmagem,  com  monitoramento  e
produção do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º e 2º Turno, havendo este
último,  a  ser  realizado  de  acordo  com a demanda,  nas  condições  e  especificações
descritas neste edital e seus anexos.

PARÁGRAFO ÚNICO – As Especificações e os Requisitos Técnicos dos serviços, bem como
seu Regime de Execução, estão disponíveis no Termo de Referência (Anexo I do Edital
do Pregão Eletrônico nº XX/2022).

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió,  em um
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ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação  de 06 (seis) Seções eleitorais a ser
determinado  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral, por  meio  de  Resolução,  para  a  respectiva
auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações: 

a)  Serão  dispostas,  no  mínimo,  duas  câmeras  para  cada  uma  das  06  (seis)  urnas
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma
outra  câmera  independente,  posicionada  de  modo  a  abranger  todo  o  ambiente  da
votação paralela, totalizando-se 13 (treze) câmeras;  

b)  Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo
um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 

c) 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir a
boa  captação  do  áudio  em  caso  de  ambientes  externos,  a  serem  utilizados  pelos
servidores que cantarão o voto; 

d)  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; 

e)  Monitoramento  simultâneo de  todas  as  câmeras  em monitor  de,  no mínimo,  42”
(quarenta e duas polegadas),  com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de
multiplexador ou equivalente; 

f) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7
às  17 horas  no dia  das  Eleições  2022,  sem interrupções  nem omissão  de  qualquer
momento da votação paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de
segundo  turno,  ocasião  em  que  serão  utilizadas  o  mesmo  quantitativo  de  urnas
eletrônicas  utilizados  no  primeiro  turno,  qual  seja,  06  (seis),  conforme  inciso  I,  do
parágrafo 1º, do artigo 59, da Resolução TSE 23.673/2021;

f.1) Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente
deve  ser  arrumado  e  estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo  assegurado  a
segurança do local por policiais do início à conclusão dos trabalhos; 

f.2) Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede
do Tribunal  Regional  Eleitoral,  as  urnas  devem ficar  em local  seguro e  serem
dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando presentes os
membros da comissão no local; 

g)  O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação
deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  O  recebimento  do  serviço  não  exclui  a  responsabilidade  da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita no dia 01 de
outubro de 2022, às 10 horas, e a utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a
desinstalação será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia,  02 de
outubro de 2022.

PARÁGRAFO QUARTO  -  Em havendo segundo turno,  a  entrega  deverá  ser  procedida  na
véspera do dia da eleição do segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h, e sua
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consequente desinstalação logo após a  conclusão dos trabalhos de auditoria,  no dia da
eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).  

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima  todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente,  em até  10  (dez)  dias,  mediante  o  recebimento  da  nota  fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 
a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 
0,0001644, assim apurado:I = (TX/100) I= (6/100)

I = 
0,0001644
365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A  satisfatória  prestação  dos  serviços  será  acompanhada  e  atestada  pelo
Presidente da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-
AL. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
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recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,
relativos ao PTRES n° 167864,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica) .

 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material
gravado, entre outras providências necessárias;

b) Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao
primeiro  turno  das  eleições,  e  no  segundo  turno,  se  houver,  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;

c) 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;

d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito na cláusula terceira
(Execução dos serviços), com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras
e números e contemplando minimamente os seguintes dados: 

d.1) Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);

d.2) Identificação da Câmera;

d.3) Data do evento;

d.4) Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever);

d.5) Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela);

d.6) Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);

d.7) Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de  encerramento  da
gravação, relativa à mídia; 

e) 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;

f) 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;

g) Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
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funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis3 urnas eletrônicas,
um  microcomputador  e  uma  impressora  laser),  mesmo  com  falta  de  energia
elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;

i) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de
que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 094 e 21, de 18-10 e 06-12-
2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

j) 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.

k) Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de
outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados;

m.2) Descritivo  da  quantidade  de  pessoal  envolvido,  sua  função,
informando se de quadro próprio ou não;

m.3) Fornecer  croqui  mínimo da disposição dos equipamentos,  focos de
filmagem, posição dos empregados envolvidos;

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos:

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica;

m.4.2) Falha do equipamento principal de gravação;

m.4.3) Falha de uma das câmeras;

m.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.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,

3 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.
4 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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a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades situadas  na  linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos
observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
Termo de Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  será  contado da data  de  assinatura  do  termo
contratual e se estende até o dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de
realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.

 CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
nocontrato  e  das  demais  cominações  legais,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III  - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI     - falhar na execução do contrato;
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VII     - fraudar a execução do contrato;

VIII     - comportar-se de modo inidôneo;

IX       - declarar informações falsas; e

X          - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  a  serem  aplicadas  pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento  dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação  o  TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;

b) Multa:

b.1) 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;

b.2) 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;

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
em virtude de inexecução total.

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

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

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

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

PARÁGRAFO  SEXTO  -  As  sanções  acima  estabelecidas  na  alínea  “b”  do  Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas
nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  Parágrafo  Terceiro  desta  Cláusula,  descontando-a  dos
pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO  DOZE  - O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos
estipulados, total  ou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento  contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de  fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

PARÁGRAFO  TREZE  -  O  TRE/AL  promoverá  o  registro  no  SICAF  de  toda  e  qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
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normas reguladoras da matéria,  em especial  as  Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº  XX), constantes no
procedimento administrativo nº 0005505-33.2021.6.02.8000.

 CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes a seguir:

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À AJ-DG, 
Com minuta de edital ajustada ao novo termo, bem

como com a previsão da entrega do Anexo I-A  preenchido.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/03/2022, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032372 e o código CRC 623778AE.

0005505-33.2021.6.02.8000 1032372v1
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DESPACHO

Maceió, 22 de março de 2022.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor Jurídico,
 
Acuso ciência do Despacho SEIC 1031849, com o

qual concordo, e assinalo, quanto aos apontamentos
constantes do Despacho SPPAC 1031662, que esta Secretaria
já expressou seu entedimento sobre a questão discutida por
ocasião do Despacho GSAD 1031518.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/03/2022, às 23:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1032432 e o código CRC 10173224.

0005505-33.2021.6.02.8000 1032432v1
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PROCESSO : 0005505-33.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE FILMAGEM. VOTAÇÃO PARALELA.

 

Parecer nº 323 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL,
objetivando a contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material gravado, para atender
às necessidades da Justiça Eleitoral durante as Eleições 2022,
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração desta Corte, conforme descrito no Termo de
Referência (versão final), ora inserto no evento SEI
nº 1021585.

 
2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
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deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1032371).

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
Por intermédio do Despacho GSGP 1011002, a

gestora desiganada pela Portaria Presidência nº 260/2021
(doc. 0924807), apresentou o Termo de Referência 1011006, o
qual fora aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(Despacho GSAD 1014263), cujo objeto é a contratação de
serviços de filmagem, com monitoramento 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
de 2022 (1º e 2º turnos), tudo conforme quantidade,
características e especificações descritas na versão final do
Termo de Referência que sofreu alterações (1021585), devido
ao erro material reconhecido no Despacho GSGP 1021047.

 
Assim, observo que constam dos autos os seguintes

documentos: 
 

- Termo de Referência (versão final)
(1021047);
- Estimativa de preços consolidada pela
Seção de Instrução de Contratações
(Despacho SEIC 1025378), no montante
de R$ 31.431,33 (trinta e um mil
quatrocentos e trinta e um reais e trinta e
três centavos), sugerindo por fim, a
realização de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, com fundamento na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação de micro e pequenas
empresas;
- Minuta 1032371 de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, elaborada pela SLC,
conferindo exclusividade na participação
do certame às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, em virtude do valor
estimado da contratação;
- Reserva de crédito no montante de R$
15.715,67 (quinze mil setecentos e quinze
reais e sessenta e sete centavos),
conforme indicado no evento SEI
nº 1026486.

 
Apesar de constar a aprovação do TR  pela

autoridade competente (1014263), verificamos a pendência
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da aprovação do novo Termo de Referência (1021585),
ajustado em 03/03/2022, conforme encaminhamento contido
no evento 1021047, em razão do erro material ocorrido na
indicação do número total de câmeras a serem utilizados.

 
Ressalto, por oportuno, que a cotação do preço

resultou no montante de R$ 31.431,33 (trinta e um mil
quatrocentos e trinta e um reais e trinta e três
centavos) e a reserva constante dos autos perfaz o valor
de R$ 15.715,67 (quinze mil setecentos e quinze reais e
sessenta e sete centavos). Cabível, nessa toada,
esclarecimentos acerca da situação.

 
Ainda em trâmite de instrução, fora confirmado que

deverá constar do Edital a planilha de preços vazada para ser
preenchida pelos pretensos licitantes, a fim de servir de
parâmetro (referencial) à negociação de preços, por parte do
Pregoeiro, com o apoio técnico pertinente, na forma indicada
no Despacho SPPAC 1031191, Despacho SEIC 1031849 e
Despacho GSAD 1031518. Para tanto, fora juntado o Anexo I à
minuta do edital.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução
TRE-AL nº 15.787/17, encaminhados pelo Senhor Secretário
de Administração (Despacho GSAD 1032432).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passamos a opinar quanto aos aspectos jurídicos nos termos
que seguem.

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
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reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Dessa forma, sendo os serviços em foco

catalogados como serviços comuns, tem-se que o objeto da
presente licitação pode ser adquirido via pregão, registrando-
se, ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 10.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se que o presente procedimento contém todos

os elementos necessários, segundo as prescrições do art.
8º do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a justificativa da
contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 10.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a não adoção da restrição
de participação a microempresas e empresas de pequeno
porte, em razão do valor estimado da contratação.  

 
5. DA MINUTA CONTRATUAL
 
A minuta contratual ora analisada atende às

prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a legislação
aplicável à execução do contrato e aos casos omissos e a
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na legislação.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
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prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição
pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM  

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? SIM 0996995

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 1021585

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 1021585

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço
comum?

SIM 1021585

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do Pregão
Presencial em detrimento do
Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção de
marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo do
processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o agrupamento de
itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de
maior relevância técnica e de valor
significativo do objeto de licitação,
sem exigência de quantidades
mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras
claras para a apresentação de
atestados de capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas exigidas
para comprovação da capacitação
técnico operacional estão
devidamente justificadas em face da
natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade de
apresentação de atestados N/A  
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independentes para cada capacitação
técnica a ser comprovada?

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou visita
técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém
justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos
de trabalho (mão de obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com
análise de outras soluções de
contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização
de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que
possam ser causa de aumento dos
custos da futura contratação?

N/A  

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? N/A  

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

NÃO PENDENTE

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1025378

25

Os atos correlatos à pesquisa de
preços foram produzidos de acordo
com a legislação de regência e estão
devidamente demonstrados e
justificados no processo
administrativo?

SIM 1025378

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM 1025378

27
A Seção de Compras analisou os
preços encontrados na pesquisa ou
submeteu ao exame da unidade
demandante, conforme o caso?

SIM 1025378

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão
de participação exclusiva de
microempresas, empresas de
pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor
estimado para o item da contratação?

SIM 1032371

Os autos contém justificativa para o
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29
afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e
empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

A minuta do edital contém previsão
de direito de preferência e de
saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no
caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço
cotado?

SIM 1032371

31

A minuta do edital contém previsão
de cota reservada às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém disciplina
para a hipótese de desenquadramento
da situação de entidade preferencial
em razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo
estão instruídos com justificativas
adequadas e razoáveis para todas as
exigências que tenham potencial para
reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos
com orçamento detalhado em
planilhas que expressem a
composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que
serão adquiridos?

SIM 1032371

35

A minuta do edital contém anexos
com planilhas que refletem todos os
direitos trabalhistas previstos em
legislação especial (inclusive em
Acordos e em Convenções Coletivas
de Trabalho)?

N/A  

36

A minuta do edital contém definição
da forma de apresentação de lances,
dos critérios de julgamento,
classificação e aceitação das
propostas?

SIM 1032371

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 1032371

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na
minuta do edital estão de acordo com
a legislação?

SIM 1032371

39
A forma de divulgação de licitação
está de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 1032371

40
A minuta do edital contempla a
avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira?

N/A  

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 1032371
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42
A minuta de edital se abstém de
definir de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 1032371

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para
início da prestação de serviços?

SIM 1032371

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação
dos serviços?

SIM 1032371

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas
ao contratante e à fornecedora?

SIM 1032371

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a
execução do contrato?

SIM 1032371

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções
administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em
inadimplemento?

SIM 1032371

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A
decisão compete à autoridade que
ordenar a despesa)

N/A  

49

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente estabelece,
quando for o caso, a segregação entre
o recebimento provisório e o
definitivo?

N/A  

50
A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata contém
cláusula com previsão de reajuste
e/ou repactuação de preços?

NÃO 1032371

52

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver
valores eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO 1032371

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem
de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e
8538/2015.

SIM  

54

Em face do valor estimado do objeto,
foi verificada a possibilidade de a
licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades
Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art.
6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da
Lei nº 11.488/07

SIM  
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55
Foi verificada a eventual incidência
das exceções previstas no art. 10 do
Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e seus
anexos pela assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei
nº 8.666/93

 Em andamento

57

Consta a autorização da autoridade
competente para a abertura da fase
externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto
5.450/05

 Fase posterior

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02
e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Fase posterior

59

Consta a designação do pregoeiro e
equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº
10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e
30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase posterior

60

Em se tratando de licitação destinada
à formação de atas de registro de
preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de
registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os autos do processo contêm
documento indicativo da
existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

NÃO A
ESCLARECER

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do
impacto orçamentário financeiro da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar
nº 101/2000), conforme o caso?

N/A  

 
9. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém esclarecer os apontamentos

indicados nos itens 23 e 61 da lista de verificação supra, e
descrito no tópico 3 deste pronunciamento.

 
Outrossim, sugiro que a redação do item 1 da

minuta , seja alterada, para tornar mais clara a descrição do
objeto que se pretende contratar, conforme abaixo indicado:

 
1 - DO OBJETO E DA VIGÊNCIA
1.1. A presente licitação tem como
objeto a contratação de serviços de
filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado, dos procedimentos
de Auditoria de Funcionamento das Urnas
Eletrônicas sob condições normais de
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uso, a serem realizados nas Eleições de
2022, em 1º turno e 2º turno, em local a
ser definido, a ser realizado de acordo
com a demanda, nas condições e
especificações descritas neste edital e
seus anexos.
1.2. As atividades relativas ao 2º turno
estarão condicionadas à realização do
mesmo.
1.3. A especificação dos serviços, datas,
horários e prazos, estão detalhados no
item 6 do Termo de Referência.
1.4. O prazo de vigência do contrato tem
início na data de sua assinatura e término
no dia 15 de novembro de 2022, salvo
alteração de data de realização das
eleições por motivo de força maior,
cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.
 

Assim, faço retornar os autos à Secretaria de
Administração para aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 28/03/2022, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/03/2022, às 15:24, 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
1033971 e o código CRC 1F402562.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
Em atenção ao Parecer 323, da AJ-DG

(doc. 1033971), reporto-me ao Despacho GSGP
(doc. 1021047), para aprovar, na forma delegada pela CPPE
(ver ata de evento 0946817), o Termo de Referência ajustado,
na versão de evento 1021585, ao tempo em que remeto os
autos à COFIN, para reforço da reserva de crédito,
considerando a diferença assinalada no citado Parecer.

Após o reforço do pré-empenho, solicito que os
autos sejam devolvidos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2022, às 15:47, 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
1035675 e o código CRC 9CA25874.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À SGO,
 
Para reforço de reserva de crédito, nos termos do

Despacho GSAD 1035675).

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 28/03/2022, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035750 e o código CRC BB3EBAC4.
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 30/03/2022, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035806 e o código CRC 4789B226.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 99/2022 - RO 399.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 29/03/2022, 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
1035807 e o código CRC 28A3FDDF.
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DESPACHO

Maceió, 29 de março de 2022.
 
À Seção de Licitações e Contratos para efetuar os

ajustes na minuta 1032371, na forma anteriormente
sugerida no Parecer nº 323/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(1033971).

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 29/03/2022, às 18:33, 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
1036838 e o código CRC 1DD160BD.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022

MINUTA

PROCESSO Nº 0005505-33.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

   Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos objetivando a contratação de serviços de filmagem, com monitoramento
e produção do material gravado, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração deste Tribunal.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro
de  2015  e subsidiariamente  pela  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  com  suas
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao
presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.

1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

1.1.1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de filmagem,
com monitoramento e produção do material gravado, dos procedimentos de Auditoria
de  Funcionamento  das  Urnas  Eletrônicas  sob  condições  normais  de  uso,  a  serem
realizados nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser
realizado de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste
edital e seus anexos.

1.2. As atividades relativas ao 2º turno estarão condicionadas à realização do mesmo.

1.3. A especificação dos serviços, datas, horários e prazos, estão detalhados no item 6
do Termo de Referência.
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1.4. O prazo de vigência do contrato tem início na data de sua assinatura e término no
dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por
motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data.

. 
2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1.  Poderão  participar  deste  pregão  exclusivamente  Microempresa  e  Empresas  de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 
Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) estrangeiros  que  não tenham representação  legal  no  Brasil  com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente  em linha reta,  colateral  ou  por  afinidade até  o  terceiro  grau,
inclusive,  dos  magistrados  ocupantes  de cargos  de  direção  ou  no
exercício  de  funções  administrativas,  assim  como  de  servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada  da  licitação, de  acordo  com  o  disposto  no  art.  2º  da
Resolução  nº  07/2005  do  Conselho  Nacional  de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
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2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não”  em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempre-
sas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedi-
rá o prosseguimento no certame;

b)     que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h)    que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
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forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  ,   por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais  danos decorrentes  de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais  no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5. Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico
durante  a  sessão  pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
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mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global  dos  serviços  ofertados, considerando o quantitativo total
estimado;

b)Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação constante no Anexo I;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,  a
contar da data de sua apresentação.

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de  regência  de contratações públicas  federais, quando participarem de
licitações públicas.

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis

Minuta de edital alterada (1037328)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 90



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o
licitante.

6.2.2.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real  por  todos os
participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços,
considerando os dois turnos de eleição. 

6.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema
os respectivos lances.
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6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo  menos  três  ofertas  nas  condições  definidas
neste  item,  poderão os  autores  dos  melhores  lances,  na  ordem  de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não  havendo  lance  final  e  fechado  classificado  na  forma
estabelecida nos  itens anteriores,  haverá o  reinício  da etapa fechada,
para  que  os  demais  licitantes,  até  o  máximo de  três,  na  ordem  de
classificação,  possam ofertar  um lance  final  e  fechado  em até  cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo
a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia;

6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

6.14. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo  real,  do  valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.
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6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior  a  dez minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada
somente  após  decorridas  vinte  e  quatro  horas  da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.18. O Critério  de julgamento adotado será o  menor preço global,  conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não  seguidas  de  lances),  ou  entre  lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no  art.  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.21.1. no pais;

6.21.2. por empresas brasileiras;

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o  melhor  preço,  para  que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociação será realizada por meio  do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
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prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos  documentos  complementares,  quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.24. Após a negociação do preço, o  Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. O  preço  máximo  total  fixado  para  os  serviços  ora  licitados  é  de  R$
31.431,33  (trinta e um mil,  quatrocentos e trinta e um reais  e trinta e três
centavos),  de  modo  algum,  vinculam  a  decisão  do  Pregoeiro,  que  está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

7.3.2. Considera-se  inexequível  a  proposta  que apresente  preços  simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.5. Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a
realização  de  diligências, com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em
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ata.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1. O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo  Pregoeiro  por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6.2. Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no prazo de 2 (duas) horas,  a partir  da solicitação:  a)  os  dados do
licitante  vencedor:  Razão  Social,  endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II; e
b) a Planilha de Custos por Turno preenchida, no modelo constante no Anexo I-A.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a  proposta  ou  lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 6.23.

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 – DA  HABILITAÇÃO.

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
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à  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.  SICAF;

8.1.2.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê,  dentre as  sanções  impostas  ao responsável  pela  prática  de  ato  de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve  fraude  por  parte  das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.2.2.  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3.  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

8.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

8.5. Caso atendidas as condições  de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o  disposto  na  Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.5.1.  O interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na Instrução
Normativa  SEGES/MP nº  03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.5.2.  É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão  pública,  ou  encaminhar,  em conjunto com a apresentação da
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proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.5.3.  O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de  requisitos  mediante apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.9.1.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

8.10. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

8.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
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ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede,  acompanhado  de  documento  comprobatório  de  seus
administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização;

g) autorização  da  Secretaria  Municipal de  Meio  Ambiente  para
desempenho de suas atividades.

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação  de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c)     prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Minuta de edital alterada (1037328)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 98



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

f)  caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais
relacionados  ao  objeto licitatório,  deverá  comprovar tal condição
mediante  a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.10.2.1. O licitante  que se enquadre  como microempresa ou
empresa  de  pequeno porte,  deverá  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

8.10.2.2. A  licitante  melhor classificada  deverá,  também,
apresentar a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

8.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal  e  trabalhista  não impede  que  a  licitante  qualificada  como
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

8.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.
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8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição
de  Microempresa  ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição  na documentação fiscal  e  trabalhista,  será
concedido o mesmo prazo para regularização.

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação,  seja  por  não apresentar  quaisquer  dos  documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente,  isto  é,  somando  as
exigências  do  item  em  que  venceu  às  do  item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

8.10.2.11. Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos
requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
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9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo  de  2  (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter  a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do serviço ofertado;

d) conter o preço unitário e total dos serviços ofertados.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

9.4.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total,
prevalecerão  os primeiros;  no  caso  de  divergência  entre  os  valores
numéricos  e  os  valores  expressos  por extenso, prevalecerão estes
últimos.

9.5. A oferta  deverá ser  firme e precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao  objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

10 - DOS RECURSOS.

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
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da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,  para  que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende  recorrer  e  por  quais  motivos,  em campo
próprio do sistema.

10.2. Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.

10.2.2. A  falta  de manifestação motivada do  licitante  quanto à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias,  que começarão a contar  do término do prazo do
recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Os  autos do  processo  permanecerão  com vista  franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar
o  instrumento  equivalente  ou  não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
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ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para
acompanhar a sessão reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico
(“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

11.2.2. A  convocação  feita  por  e-mail  ou  fac-símile  dar-se-á  de
acordo  com  os  dados contidos  no  SICAF,  sendo  responsabilidade  do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato  do  Pregoeiro,  caso não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou  por petição dirigida  ou  protocolada  no endereço  no  endereço
discriminado no item 21.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

13.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão  ser  enviados  ao Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias  úteis,  contado  da data de recebimento do pedido,  e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

Minuta de edital alterada (1037328)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 103

mailto:slc@tre-al.jus.br
mailto:slc@tre-al.jus.br
mailto:slc@tre-al.jus.br


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

13.8. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

14    – DA CONTRATAÇÃO

14.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas
mediante Contrato,  no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de execução em conformidade com este edital.

14.2. Homologada  a  licitação,  a  Administração  convocará,  por  escrito,  o
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

14.3. Antes da contratação, será exigida a  comprovação da regularidade fiscal
da empresa vencedora do certame.

14.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 14.2,
implicará  a decadência  do  direito  à  contratação.  Neste  caso,  o  adjudicatário
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e
danos.

14.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

14.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota
de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular,  no ato da
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.

14.7. O prazo estipulado no item 14.2 poderá ser prorrogado, a pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual
período.

14.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
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no SICAF, pelo     prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo  do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com  a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a  Administração,  no caso de haver  o
cometimento  reiterado  das  faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;

b)Multa:
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b.1) 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;

b.2) 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;

b.3) Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do
contrato, em virtude de inexecução total.

c) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitações  e
impedimento  de  contratar com a Administração por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública,  nos  termos  do  art.  87,  inciso  IV,  da  Lei
Nacional n° 8.666/93;.

15.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações
contratuais;

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

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

15.7. As  sanções  previstas  nos  subitens  “c”  e  “d”  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

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

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

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

15.10.1 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

15.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá  se valer  dos  princípios  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da
prevalência  e  indisponibilidade  do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

15.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total
ou parcialmente,  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional
ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

15.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

15.13.1 O período de atraso será contado em dias corridos.

15.14.  Fica  estabelecido  que  os  casos  omissos  serão  resolvidos  entre  as  partes
contratantes, respeitados  o  objeto  da  presente  licitação,  a  legislação  e  demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

16 - DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
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devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalida-
des eventualmente aplicadas;

16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal docu-
mento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Ins-
trução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata
a cláusula acima.

16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

16.7.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

16.8. Havendo  atraso  no  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, 
assim apurado: I = (TX/100) I= 
(6/100) I = 0,0001644

365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022,  relativos ao  PTRES n°  167864, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.6. Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo este fazer anotações  e registros de todas as  ocorrências,
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comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou
defeitos observados;

18.7. Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

18.8. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços;

18.9. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto
deste Termo de Referência;

18.10.  Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 Conduzir  os  trabalhos  de  filmagem,  monitoramento  e  produção  do material
gravado, entre outras providências necessárias; 

19.2. Comparecer,  em  dia  único,  no  final  de  semana  imediatamente  anterior  ao
primeiro turno das eleições, e no segundo turno, se houver, 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; 

19.3.     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; 

19.4.        Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 20 deste edital,
com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando
minimamente os seguintes dados: 

19.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 

19.4.2. Identificação da Câmera;

19.4.3. Data do evento; 

19.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever); 

19.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 
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19.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

19.4.7. Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de  encerramento da
gravação, relativa à mídia; 

19.5. 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; 

19.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 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;

19.7. Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento  dos  equipamentos  utilizados  na  auditoria  (seis  urnas  eletrônicas,  um
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais
como: gerador, no-break, baterias, etc. 

19.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

19.9. Apresentar  declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem  às  Disposições  das  Resoluções  nº  07,  09  e  21,  de  18-10  e  06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

19.10. 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. 

19.11. Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

19.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 

19.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

19.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados; 

19.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se
de quadro próprio ou não; 

19.13.3. Fornecer  croqui  mínimo  da  disposição  dos  equipamentos,  focos  de
filmagem, posição dos empregados envolvidos; 

19.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 

19.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 

19.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 

19.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 
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19.13.4.4. 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.

20. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

20.1. O vídeo deverá abordar  todas  as  etapas do processo de votação paralela,  tais
como:  Abertura  dos  Trabalhos  de  Votação,  Rotinas  de  Votação  e  Encerramento  da
Votação. 

20.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió,  em um ambiente com
espaço mínimo suficiente à instalação  de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado
pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral, por  meio  de  Resolução,  para  a  respectiva  auditoria,
devendo-se observar às seguintes especificações: 

20.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis)
urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem
como uma outra câmera independente, posicionada de modo a abranger todo o
ambiente da votação paralela, totalizando-se 13 (treze) câmeras;  

20.2.2. Captação  de  áudio  por  meio  de  microfones  ou  similar  com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das
urnas eletrônicas; 

20.2.3. 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de
garantir  a  boa  captação  do  áudio  em  caso  de  ambientes  externos,  a  serem
utilizados pelos servidores que cantarão o voto; 

20.2.4. 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; 

20.2.5. Monitoramento  simultâneo  de  todas  as  câmeras  em  monitor  de,  no
mínimo, 42” (quarenta e duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture)
ou com uso de multiplexador ou equivalente; 

20.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2022,  sem interrupções  nem
omissão  de  qualquer  momento da votação  paralela,  considerando-se,  ainda,  a
possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o
mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 06
(seis),  conforme  inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE
23.673/2021;
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20.2.6.1 Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente  deve  ser  arrumado  e  estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo
assegurado a segurança do local  por  policiais  do início à conclusão dos
trabalhos; 

20.2.6.2  Destaca-se  que,  em  sendo  a  auditoria  realizada  em  ambiente
diverso da Sede do Tribunal Regional Eleitoral,  as urnas devem ficar em
local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão
somente quando presentes os membros da comissão no local; 

20.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação  deverá  permitir  a  captação  das  imagens  e  dos  sons  sem qualquer
obstáculo;

20.3. O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

20.4.     A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita no dia 01 de outubro de
2022,  às  10  horas,  e  a  utilização  no  dia  02  de  outubro  de  2022,  e,  por  fim,  a
desinstalação será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02 de
outubro de 2022.

20.5.      Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser procedida na véspera do dia
da  eleição  do  segundo  turno,  qual  seja,  29  de  outubro  de  2022,  às  10h,  e  sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da
eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. A
homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4.       A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
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contratação.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e  a Administração não será,  em nenhum caso,  responsável  por
esses  custos,  independentemente  da condução ou do resultado do processo
licitatório.

21.7. Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  Anexos,
excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

21.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu  de  Andrade, nº  377,  6º  Andar  (COMAP/Seção  de  Licitações  e  Contratos),
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

21.13. O  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da  COMAP/Seção  de
Licitações  e  Contratos, no endereço especificado no item 21.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de custo por turno;  
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

21.15.  Fica  eleito  o  Foro  da Justiça  Federal  em Maceió  –  Seção  Judiciária  do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 

serviços Filmagem, com monitoramento e produção 

do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º

e 2º Turno, havendo este último. 

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 de 2022.

6. Prazo de Entrega/Execução A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita

no dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas, e a 

utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a

desinstalação será procedida logo após a conclusão

dos trabalhos no mesmo dia, 02 de outubro de 

2022. Em havendo segundo turno, a entrega deverá

ser procedida na véspera do dia da eleição do 

segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às

10h, e sua consequente desinstalação logo após a 

conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da 

eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 

de outubro de 2022. 
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7. Adjudicação Por item 

8. Classificação Orçamentária PTRES 167864 

Natureza da Despesa 339039 

9. Local de Entrega (A ser definido e informado previamente à 

informada). 

10. Unidade Fiscalizadora Conforme Portaria 260 – 2021 – 

TREAL/PRE/DG/GDG Gestoras do presente 

contrato – SEI 000415947.2021.6.02.8000, evento 

0906316. 

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 de 2022.

II –EXECUÇÃO: 

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura

dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo

suficiente  à  instalação  de  06  (seis)  Seções  eleitorais  a  ser  determinado  pelo  Tribunal  Superior

Eleitoral,  por  meio  de Resolução,  para  a  respectiva  auditoria,  devendo-se observar  às  seguintes

especificações:

2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis) urnas eletrônicas,

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  13  (treze)

câmeras;

2.2.2.  Captação de áudio  por  meio  de microfones ou similar  com tecnologia  superior,  sendo um

microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
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2.2.3.  06 (seis)  Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução,  a fim de garantir  a boa

captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão

o voto;

2.2.4. 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;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e

duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às17

horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de

Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,

ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro

turno,  qual  seja,  06 (seis),  conforme inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE

23.673/2021.

Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e

estar  pronto  já  no dia  anterior,  sendo  assegurado a  segurança do local  por  policiais  do início  à

conclusão dos trabalhos; 

Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional

Eleitoral,  as  urnas devem ficar  em local  seguro  e  serem dispostas  no  local  onde  se realizará  a

auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local;

2.2.7.  O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos  equipamentos  de  gravação  deverá

permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;

III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras

providências necessárias;
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3.2. Comparecer,  em dia único, no final  de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das

eleições, e no segundo turno, se houver, 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

equivalente sem 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 10 horas do dia anterior à

Minuta de edital alterada (1037328)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 118



 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

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 (seis1  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

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:

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 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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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.

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 15 de novembro

de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior,  cabendo,

nesse caso a adequação da vigência à nova data.

Maceió – AL, 03 de março de 2022
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Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Taciana Patricia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 

Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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ANEXO I-A 
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, inclusive headset 

h) Monitores 

i) Multiplexador 

j) Torres de iluminação 

k) Vídeo de DVD 

l) Outros (especificar) 

4. MATERIAL DE CONSUMO 

a) DVD 

b) Outros (especificar) 

5. DEMAIS COMPONENTES 

a) Despesas administrativas 

b) Lucro 
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c) Tributos 

d) ISS 

e) COFINS 

f) PIS 

g) SIMPLES 

TOTAL POR TURNO:
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                    ANEXO II

                                                   PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil

Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de

Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereç
o

CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Nã
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ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Contrato Nº XX/2021

Processo Nº 0005505-33.2021.6.02.8000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA
XXXXX

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377-
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXX,
resolvem celebrar o presente  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  com fulcro na
Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que
sejam compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO  – Aplica-se,  também, a Resolução nº 15.787,  de 15/02/2017,  do
Tribunal Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  disponível  no  site  www.tre-al.gov.br  ,   seguindo  o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  de  serviços  de  filmagem,  com
monitoramento e produção do material  gravado, dos procedimentos de Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados
nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado
de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus
anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As atividades relativas ao 2º turno estarão condicionadas à
realização do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A especificação dos serviços, datas, horários e prazos, estão
detalhados no item 6 do Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
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tais  como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da
Votação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser
determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio de Resolução, para a respectiva
auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações: 

a)  Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis) urnas
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma
outra câmera independente, posicionada de modo a abranger todo o ambiente da
votação paralela, totalizando-se 13 (treze) câmeras;  

b)  Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior,
sendo  um microfone  para  cada  câmera  focada  no  terminal  do  eleitor  das  urnas
eletrônicas; 

c) 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir
a boa captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos
servidores que cantarão o voto; 

d) 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; 

e)  Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42”
(quarenta e duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de
multiplexador ou equivalente; 

f) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela,
de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2022,  sem interrupções  nem omissão  de
qualquer momento da votação paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de
realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo
de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 06 (seis), conforme inciso
I, do parágrafo 1º, do artigo 59, da Resolução TSE 23.673/2021;

f.1) Ressalta-se  que  o  período  de  gravação  inicia-se  às  7  horas,  logo,  o
ambiente  deve  ser  arrumado  e  estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo
assegurado  a  segurança  do  local  por  policiais  do  início  à  conclusão  dos
trabalhos; 

f.2) Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da
Sede do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e
serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando
presentes os membros da comissão no local; 

g) O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação
deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O recebimento do serviço não exclui  a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita no dia 01
de outubro de 2022, às 10 horas, e a utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim,
a desinstalação será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02
de outubro de 2022.

PARÁGRAFO QUARTO - Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser procedida na
véspera do dia da eleição do segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h,
e sua consequente desinstalação logo após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no
dia da eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).  

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima  todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente,  em até  10  (dez)  dias,  mediante  o  recebimento  da  nota  fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 
a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 
0,0001644, assim apurado:I = (TX/100) I= (6/100)

I = 
0,0001644
365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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A  satisfatória  prestação  dos  serviços  será  acompanhada  e  atestada  pelo
Presidente da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-
AL. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,
relativos ao PTRES n° 167864,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica) .

 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material
gravado, entre outras providências necessárias;

b) Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao
primeiro  turno  das  eleições,  e  no  segundo  turno,  se  houver,  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;

c) 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;

d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito na cláusula terceira
(Execução dos serviços), com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras
e números e contemplando minimamente os seguintes dados: 

d.1) Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);

d.2) Identificação da Câmera;

d.3) Data do evento;

d.4) Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever);

d.5) Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela);

d.6) Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);

d.7) Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de  encerramento  da
gravação, relativa à mídia; 

e) Fornecer  todo  o  material  a  ser  utilizado  nos  trabalhos  de  filmagem,
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monitoramento  e  produção,  tais  como:  câmeras  filmadoras,  fitas,  microfones,
televisores, pedestais, cabos, no- breaks, etc;

f) 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;

g) Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis3 urnas eletrônicas,
um  microcomputador  e  uma  impressora  laser),  mesmo  com  falta  de  energia
elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;

i) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de
que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 094 e 21, de 18-10 e 06-12-
2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

j) 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.

k) Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de
outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados;

m.2) Descritivo  da  quantidade  de  pessoal  envolvido,  sua  função,
informando se de quadro próprio ou não;

m.3) Fornecer  croqui  mínimo da disposição dos equipamentos,  focos de
filmagem, posição dos empregados envolvidos;

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos:

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica;

m.4.2) Falha do equipamento principal de gravação;

m.4.3) Falha de uma das câmeras;

m.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.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor

3 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.
4 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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pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,
a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades situadas  na  linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos
observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
Termo de Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  será  contado da data  de  assinatura  do  termo
contratual e se estende até o dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de
realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.

 CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
nocontrato  e  das  demais  cominações  legais,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III  - apresentar documentação falsa;
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI     - falhar na execução do contrato;

VII     - fraudar a execução do contrato;

VIII     - comportar-se de modo inidôneo;

IX       - declarar informações falsas; e

X          - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  a  serem  aplicadas  pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento  dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação  o  TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;

b) Multa:

b.1) 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;

b.2) 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;

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
em virtude de inexecução total.

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
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d) Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º
8.666/1993.

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

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

PARÁGRAFO  SEXTO  -  As  sanções  acima  estabelecidas  na  alínea  “b”  do  Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas
nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  Parágrafo  Terceiro  desta  Cláusula,  descontando-a  dos
pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO  DOZE  - O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos
estipulados, total  ou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento  contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de  fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
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PARÁGRAFO  TREZE  -  O  TRE/AL  promoverá  o  registro  no  SICAF  de  toda  e  qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria,  em especial  as  Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº  XX), constantes no
procedimento administrativo nº 0005505-33.2021.6.02.8000.

 CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 CLÁUSULA QUATORZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes a seguir:

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL
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Pela Empresa
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
À AJ-DG,
Com minuta alterada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/03/2022, 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
1037331 e o código CRC EC0722B9.

0005505-33.2021.6.02.8000 1037331v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
 
À SLC para proceder à revisão da numeração dos

subitens dos itens 1 e 18 da minuta do edital, bem como das
cláusulas da minuta contratual, a partir da treze, voltando a
esta AJ-DG para a conclusão da análise da instrução.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/03/2022, às 15:29, 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
1037379 e o código CRC A0FE96BE.

0005505-33.2021.6.02.8000 1037379v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022

MINUTA

PROCESSO Nº 0005505-33.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL

   Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX horas

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste
Edital e seus Anexos objetivando a contratação de serviços de filmagem, com monitoramento
e produção do material gravado, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração deste Tribunal.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro
de  2015  e subsidiariamente  pela  Lei  nº  8.666,  de  21  de  junho  de  1993  e  com  suas
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao
presente torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de dezembro de
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e
seus anexos.

1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de filmagem, com
monitoramento e produção do material  gravado, dos procedimentos de Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados
nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado de
acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus
anexos.

1.2. As atividades relativas ao 2º turno estarão condicionadas à realização do mesmo.

1.3. A especificação dos serviços, datas, horários e prazos, estão detalhados no item 6
do Termo de Referência.
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1.4. O prazo de vigência do contrato tem início na data de sua assinatura e término no
dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por
motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data.

2 - DA PARTICIPAÇÃO

2.1.  Poderão  participar  deste  pregão  exclusivamente  Microempresa  e  Empresas  de
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação
parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste
Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao 
Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº
123, de 2006.

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos
administrativos, na forma da legislação vigente;

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

c) estrangeiros  que  não tenham representação  legal  no  Brasil  com
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº
8.666, de 1993;

e) que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou
parente  em linha reta,  colateral  ou  por  afinidade até  o  terceiro  grau,
inclusive,  dos  magistrados  ocupantes  de cargos  de  direção  ou  no
exercício  de  funções  administrativas,  assim  como  de  servidores
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados
direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área
encarregada  da  licitação, de  acordo  com  o  disposto  no  art.  2º  da
Resolução  nº  07/2005  do  Conselho  Nacional  de Justiça (com a nova
redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).
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2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim”
ou “não”  em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempre-
sas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedi-
rá o prosseguimento no certame;

b)     que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e
seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV
do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h)    que os serviços sejam prestados por empresas que comprovem
cumprimento de reserva de  cargos  prevista  em lei  para  pessoa  com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará
o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua
forma eletrônica.
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3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br  ,   por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

3.3. O  credenciamento  junto  ao  provedor  do  sistema  implica  a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O  licitante  responsabiliza-se  exclusiva  e  formalmente  pelas  transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída
a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais  danos decorrentes  de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais  no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente,  à  correção  ou  à  alteração  dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

4.1. Os  licitantes  encaminharão,  exclusivamente  por  meio  do  sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

4.5. Incumbirá  ao  licitante  acompanhar  as  operações  no  sistema  eletrônico
durante  a  sessão  pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
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4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre
as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O  licitante  deverá  enviar  sua  proposta  mediante  o  preenchimento,  no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor global  dos  serviços  ofertados, considerando o quantitativo total
estimado;

b)Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação constante no Anexo I;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.3. Nos  valores  propostos  estarão  inclusos  todos  os  custos  operacionais,
encargos  previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias,  a
contar da data de sua apresentação.

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas
de  regência  de contratações públicas  federais, quando participarem de
licitações públicas.

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração
por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de
Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes
consequências:  assinatura  de  prazo  para  a  adoção  das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso
IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis
e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso
verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na
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execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações
técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o
licitante.

6.2.2.  A desclassificação será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real  por  todos os
participantes.

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

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

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens 
entre o Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1.  Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços,
considerando os dois turnos de eleição. 

6.6. Os  licitantes  poderão  oferecer  lances  sucessivos,  observando  o  horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a
três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema
os respectivos lances.
6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e
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sucessivos, com lance final e fechado.

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.1. Não havendo pelo  menos  três  ofertas  nas  condições  definidas
neste  item,  poderão os  autores  dos  melhores  lances,  na  ordem  de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12.1. Não  havendo  lance  final  e  fechado  classificado  na  forma
estabelecida nos  itens anteriores,  haverá o  reinício  da etapa fechada,
para  que  os  demais  licitantes,  até  o  máximo de  três,  na  ordem  de
classificação,  possam ofertar  um lance  final  e  fechado  em até  cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.13. Poderá  o  pregoeiro,  auxiliado  pela  equipe  de  apoio,  justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atender às exigências de habilitação.

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo
a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do
Ministério da Economia;

6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em
campo próprio do sistema.

6.14. Não  serão  aceitos  dois  ou  mais  lances  de  mesmo  valor,  prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo  real,  do  valor do menor lance registrado, vedada a identificação do
licitante.

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
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do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo  superior  a  dez minutos,  a  sessão  pública  será  suspensa  e  reiniciada
somente  após  decorridas  vinte  e  quatro  horas  da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.18. O Critério  de julgamento adotado será o  menor preço global,  conforme
definido neste Edital e seus anexos.

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais
(não  seguidas  de  lances),  ou  entre  lances finais da fase fechada do modo de
disputa aberto e fechado.

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no  art.  3º,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666,  de  1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

6.21.1. no pais;

6.21.2. por empresas brasileiras;

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o  melhor  preço,  para  que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.23.1. A negociação será realizada por meio  do sistema, podendo
ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
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prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos  documentos  complementares,  quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.24. Após a negociação do preço, o  Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

7.1. Encerrada  a  etapa  de  negociação,  o  pregoeiro  examinará  a  proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art.
26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na
sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou
que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. O  preço  máximo  total  fixado  para  os  serviços  ora  licitados  é  de  R$
31.431,33  (trinta e um mil,  quatrocentos e trinta e um reais  e trinta e três
centavos),  de  modo  algum,  vinculam  a  decisão  do  Pregoeiro,  que  está
autorizado a negociar em busca de preços inferiores.

7.3.2. Considera-se  inexequível  a  proposta  que apresente  preços  simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório
da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem
a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas
ou os indícios que fundamentam a suspeita.

7.5. Na  hipótese  de  necessidade  de  suspensão  da  sessão  pública  para  a
realização  de  diligências, com  vistas  ao  saneamento  das  propostas,  a  sessão
pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no
mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em

Minuta do edital de Pregão Eletrônico (1038699)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 145



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ata.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.6.1. O  prazo  estabelecido  poderá  ser  prorrogado  pelo  Pregoeiro  por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o
prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.6.2. Dentre  os  documentos  passíveis  de  solicitação  pelo  Pregoeiro,
destacam-se os que contenham as características do material ofertado,
tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro,  no prazo de 2 (duas) horas,  a partir  da solicitação:  a)  os  dados do
licitante  vencedor:  Razão  Social,  endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF,
banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser
utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II; e
b) a Planilha de Custos por Turno preenchida, no modelo constante no Anexo I-A.

7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a  proposta  ou  lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 6.23.

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 – DA  HABILITAÇÃO.

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará
o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto
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à  existência  de  sanção  que  impeça  a  participação  no  certame  ou  a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1.  SICAF;

8.1.2.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da
União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê,  dentre as  sanções  impostas  ao responsável  pela  prática  de  ato  de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.2.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve  fraude  por  parte  das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.2.2.  A  tentativa  de  burla  será  verificada  por  meio  dos  vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

8.2.3.  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

8.3. Constatada  a  existência  de  sanção,  o  Pregoeiro  reputará  o  licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123,  de  2006,  seguindo-se  a  disciplina  antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

8.5. Caso atendidas as condições  de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação
à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira  e  habilitação  técnica,  conforme  o  disposto  na  Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018.

8.5.1.  O interessado,  para  efeitos  de  habilitação  prevista  na Instrução
Normativa  SEGES/MP nº  03,  de  2018  mediante  utilização  do  sistema,
deverá atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

8.5.2.  É  dever  do  licitante  atualizar  previamente  as  comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão  pública,  ou  encaminhar,  em conjunto com a apresentação da
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proposta, a respectiva documentação atualizada.

8.5.3.  O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

8.6. Havendo  a  necessidade  de  envio  de  documentos  de  habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital  e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de  requisitos  mediante apresentação  dos  documentos  originais  não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

8.9.1.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao
CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento
dessas contribuições.

8.10. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

8.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
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c) No  caso  de  sociedade  empresária  ou  empresa  individual  de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede,  acompanhado  de  documento  comprobatório  de  seus
administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera,
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o
participante sucursal, filial ou agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada
de prova da indicação dos seus administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País: decreto de autorização;

g) autorização  da  Secretaria  Municipal de  Meio  Ambiente  para
desempenho de suas atividades.

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados
de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação  de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral  da  Fazenda
Nacional  (PGFN),  referente  a  todos  os  créditos  tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional.

c)     prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do
trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo
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ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou
sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou
concorre;

f)  caso  o  licitante  seja  considerado  isento  dos  tributos  municipais
relacionados  ao  objeto licitatório,  deverá  comprovar tal condição
mediante  a apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.10.2.1. O licitante  que se enquadre  como microempresa ou
empresa  de  pequeno porte,  deverá  apresentar  toda  a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal,  mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

8.10.2.2. A  licitante  melhor classificada  deverá,  também,
apresentar a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.

8.10.2.3. O  licitante  enquadrado  como  microempreendedor
individual  que  pretenda auferir  os  benefícios  do  tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e
das demonstrações contábeis do último exercício.

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade
fiscal  e  trabalhista  não impede  que  a  licitante  qualificada  como
microempresa  ou  empresa  de  pequeno  porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.

8.10.2.5. A  declaração  do  vencedor  acontecerá  no  momento
imediatamente posterior à fase de habilitação.

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição
de  Microempresa  ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à
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regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo
previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante
com alguma restrição  na documentação fiscal  e  trabalhista,  será
concedido o mesmo prazo para regularização.

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os
documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando
no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

8.10.2.9. Será  inabilitado  o  licitante  que  não  comprovar  sua
habilitação,  seja  por  não apresentar  quaisquer  dos  documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que
estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os
requisitos de habilitação cumulativamente,  isto  é,  somando  as
exigências  do  item  em  que  venceu  às  do  item em que estiver
concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação,
além da aplicação das sanções cabíveis.

8.10.2.11. Não  havendo  a  comprovação  cumulativa  dos
requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns)
de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada
no prazo  de  2  (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em
uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser
assinada pelo licitante ou seu representante legal.

b) conter  a indicação do banco, número da conta e agência do
licitante vencedor, para fins de pagamento;

c) conter a descrição do serviço ofertado;

d) conter o preço unitário e total dos serviços ofertados.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção
à Contratada, se for o caso.

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

9.4.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total,
prevalecerão  os primeiros;  no  caso  de  divergência  entre  os  valores
numéricos  e  os  valores  expressos  por extenso, prevalecerão estes
últimos.

9.5. A oferta  deverá ser  firme e precisa,  limitada,  rigorosamente,  ao  objeto
deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que
induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou
que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

10 - DOS RECURSOS.

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista
da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos,  para  que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra  qual(is)  decisão(ões)  pretende  recorrer  e  por  quais  motivos,  em campo
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próprio do sistema.

10.2. Havendo  quem  se  manifeste,  caberá  ao  Pregoeiro  verificar  a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do
recurso.

10.2.2. A  falta  de manifestação motivada do  licitante  quanto à
intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico,
em outros três dias,  que começarão a contar  do término do prazo do
recorrente,  sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4. Os  autos do  processo  permanecerão  com vista  franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de
atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja
anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou
quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar
o  instrumento  equivalente  ou  não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas
hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores
ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos  os  licitantes  remanescentes  deverão  ser  convocados  para
acompanhar a sessão reaberta.
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11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico
(“chat”), e-mail, ou, ainda, fac- símile, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.

11.2.2. A  convocação  feita  por  e-mail  ou  fac-símile  dar-se-á  de
acordo  com  os  dados contidos  no  SICAF,  sendo  responsabilidade  do
licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato  do  Pregoeiro,  caso não  haja  interposição  de  recurso,  ou  pela  autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após  a  fase  recursal,  constatada  a  regularidade dos  atos  praticados,  a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

13.2. A  impugnação  poderá  ser  realizada  por  forma  eletrônica,  pelo  e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou  por petição dirigida  ou  protocolada  no endereço  no  endereço
discriminado no item 21.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

13.5. Os  pedidos  de  esclarecimentos  referentes  a  este  processo  licitatório
deverão  ser  enviados  ao Pregoeiro,  até  03  (três)  dias  úteis  anteriores  à  data
designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
pelo e-mail slc@tre-al.jus.br  .  

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias  úteis,  contado  da data de recebimento do pedido,  e poderá requisitar
subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

13.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
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excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

13.8. As  respostas  aos  pedidos  de  esclarecimentos  serão  divulgadas  pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.

14    – DA CONTRATAÇÃO

14.1. As  obrigações  decorrentes  da  presente  licitação  serão  formalizadas
mediante Contrato,  no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazos de execução em conformidade com este edital.

14.2. Homologada  a  licitação,  a  Administração  convocará,  por  escrito,  o
adjudicatário para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato.

14.3. Antes da contratação, será exigida a  comprovação da regularidade fiscal
da empresa vencedora do certame.

14.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 14.2,
implicará  a decadência  do  direito  à  contratação.  Neste  caso,  o  adjudicatário
inadimplente será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total
da obrigação, sem prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e
danos.

14.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas
condições de habilitação.

14.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota
de Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular,  no ato da
contratação, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação,
para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.

14.7. O prazo estipulado no item 14.2 poderá ser prorrogado, a pedido
fundamentado do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual
período.

14.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições
deste instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora.

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo     prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e

X - cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla
defesa, sem prejuízo  do ressarcimento dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com  a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

15.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o
contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes
sanções:

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de
pequena monta, podendo a  Administração,  no caso de haver  o
cometimento  reiterado  das  faltas ensejadoras desta sanção,
aplicar outras mais severas;

b)Multa:

b.1) 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;
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b.2) 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;

b.3) Multa  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  total  do
contrato, em virtude de inexecução total.

c) Suspensão  temporária  de  participação  em  licitações  e
impedimento  de  contratar com a Administração por prazo não
superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração  Pública para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração  Pública,  nos  termos  do  art.  87,  inciso  IV,  da  Lei
Nacional n° 8.666/93;.

15.4.1  Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do
contrato, conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o
atraso superior a 02 (dois) dias do início do cumprimento das obrigações
contratuais;

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

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

15.7. As  sanções  previstas  nos  subitens  “c”  e  “d”  poderão  ser  impostas
cumulativamente com as demais.

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

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

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

15.10.1 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será
a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

15.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente
poderá  se valer  dos  princípios  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da
prevalência  e  indisponibilidade  do interesse público, em decorrência de
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

15.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total
ou parcialmente,  deverá  apresentar  justificativa  por  escrito,  devidamente
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de
pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional
ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração.

15.13.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

15.13.1 O período de atraso será contado em dias corridos.

15.14.  Fica  estabelecido  que  os  casos  omissos  serão  resolvidos  entre  as  partes
contratantes, respeitados  o  objeto  da  presente  licitação,  a  legislação  e  demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

16 - DO PAGAMENTO

16.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-
corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalida-
des eventualmente aplicadas;
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16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento,
fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal docu-
mento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Ins-
trução Normativa da Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de
2004, para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata
a cláusula acima.

16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a
penalidades eventualmente aplicadas.

16.7.        Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

16.8. Havendo  atraso  no  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser  acrescido  de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, 
assim apurado: I = (TX/100) I= 
(6/100) I = 0,0001644

365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

17.1.        As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2022,  relativos ao  PTRES n°  167864, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

18. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

18.1  Designar servidor  para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo este fazer anotações  e registros de todas as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou
defeitos observados;

18.2. Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
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constatada na execução dos serviços;

18.3. Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa
desempenhar normalmente os serviços;

18.4. Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto
deste Termo de Referência;

18.5.  Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1 Conduzir  os  trabalhos  de  filmagem,  monitoramento  e  produção  do material
gravado, entre outras providências necessárias; 

19.2. Comparecer,  em  dia  único,  no  final  de  semana  imediatamente  anterior  ao
primeiro turno das eleições, e no segundo turno, se houver, 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; 

19.3.     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; 

19.4.        Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 20 deste edital,
com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando
minimamente os seguintes dados: 

19.4.1. Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno); 

19.4.2. Identificação da Câmera;

19.4.3. Data do evento; 

19.4.4. Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever); 

19.4.5. Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 

19.4.6. Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

19.4.7. Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de  encerramento da
gravação, relativa à mídia; 
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19.5. 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; 

19.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 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;

19.7. Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento  dos  equipamentos  utilizados  na  auditoria  (seis  urnas  eletrônicas,  um
microcomputador e uma impressora laser), mesmo com falta de energia elétrica, tais
como: gerador, no-break, baterias, etc. 

19.8. Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

19.9. Apresentar  declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que
atendem  às  Disposições  das  Resoluções  nº  07,  09  e  21,  de  18-10  e  06-12-2005,
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

19.10. 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. 

19.11. Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

19.12. Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 

19.13. Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

19.13.1. Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados; 

19.13.2. Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se
de quadro próprio ou não; 

19.13.3. Fornecer  croqui  mínimo  da  disposição  dos  equipamentos,  focos  de
filmagem, posição dos empregados envolvidos; 

19.13.4. Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 

19.13.4.1. Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 

19.13.4.2. Falha do equipamento principal de gravação; 

19.13.4.3. Falha de uma das câmeras; 

19.13.4.4. 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.
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20. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

20.1. O vídeo deverá abordar  todas  as  etapas do processo de votação paralela,  tais
como:  Abertura  dos  Trabalhos  de  Votação,  Rotinas  de  Votação  e  Encerramento  da
Votação. 

20.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió,  em um ambiente com
espaço mínimo suficiente à instalação  de 06 (seis) Seções eleitorais a ser determinado
pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral, por  meio  de  Resolução,  para  a  respectiva  auditoria,
devendo-se observar às seguintes especificações: 

20.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis)
urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem
como uma outra câmera independente, posicionada de modo a abranger todo o
ambiente da votação paralela, totalizando-se 13 (treze) câmeras;  

20.2.2. Captação  de  áudio  por  meio  de  microfones  ou  similar  com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das
urnas eletrônicas; 

20.2.3. 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de
garantir  a  boa  captação  do  áudio  em  caso  de  ambientes  externos,  a  serem
utilizados pelos servidores que cantarão o voto; 

20.2.4. 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; 

20.2.5. Monitoramento  simultâneo  de  todas  as  câmeras  em  monitor  de,  no
mínimo, 42” (quarenta e duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture)
ou com uso de multiplexador ou equivalente; 

20.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela,  de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2022,  sem interrupções  nem
omissão  de  qualquer  momento da votação  paralela,  considerando-se,  ainda,  a
possibilidade de realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o
mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 06
(seis),  conforme  inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE
23.673/2021;

20.2.6.1 Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o
ambiente  deve  ser  arrumado  e  estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo
assegurado a segurança do local  por  policiais  do início à conclusão dos
trabalhos; 
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20.2.6.2  Destaca-se  que,  em  sendo  a  auditoria  realizada  em  ambiente
diverso da Sede do Tribunal Regional Eleitoral,  as urnas devem ficar em
local seguro e serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão
somente quando presentes os membros da comissão no local; 

20.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação  deverá  permitir  a  captação  das  imagens  e  dos  sons  sem qualquer
obstáculo;

20.3. O recebimento do serviço não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

20.4.     A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita no dia 01 de outubro de
2022,  às  10  horas,  e  a  utilização  no  dia  02  de  outubro  de  2022,  e,  por  fim,  a
desinstalação será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02 de
outubro de 2022.

20.5.      Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser procedida na véspera do dia
da  eleição  do  segundo  turno,  qual  seja,  29  de  outubro  de  2022,  às  10h,  e  sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da
eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.3. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. A
homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.4.       A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

21.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de
suas propostas e  a Administração não será,  em nenhum caso,  responsável  por
esses  custos,  independentemente  da condução ou do resultado do processo
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licitatório.

21.7. Na  contagem  dos  prazos  estabelecidos  neste  Edital  e  seus  Anexos,
excluir-seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administração.

21.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento  do  licitante,  desde  que  seja  possível  o  aproveitamento  do  ato,
observados os princípios da isonomia e do interesse público 

21.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos
ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

21.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu  de  Andrade, nº  377,  6º  Andar  (COMAP/Seção  de  Licitações  e  Contratos),
bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

21.13. O  Edital  e  seus  anexos  poderão  ser  lidos  na  sala  da  COMAP/Seção  de
Licitações  e  Contratos, no endereço especificado no item 21.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I-A – Planilha de custo por turno;  
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de Contrato.

21.15.  Fica  eleito  o  Foro  da Justiça  Federal  em Maceió  –  Seção  Judiciária  do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. Objeto

SERVIÇOS – PESSOA JURÍDICA – Contratação de 

serviços Filmagem, com monitoramento e produção 

do material gravado para as Eleições de 2022 em 1º

e 2º Turno, havendo este último. 

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 de 2022.

6. Prazo de Entrega/Execução A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita

no dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas, e a 

utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a

desinstalação será procedida logo após a conclusão

dos trabalhos no mesmo dia, 02 de outubro de 

2022. Em havendo segundo turno, a entrega deverá

ser procedida na véspera do dia da eleição do 

segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às

10h, e sua consequente desinstalação logo após a 

conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da 

eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 

de outubro de 2022. 
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7. Adjudicação Por item 

8. Classificação Orçamentária PTRES 167864 

Natureza da Despesa 339039 

9. Local de Entrega (A ser definido e informado previamente à 

informada). 

10. Unidade Fiscalizadora Conforme Portaria 260 – 2021 – 

TREAL/PRE/DG/GDG Gestoras do presente 

contrato – SEI 000415947.2021.6.02.8000, evento 

0906316. 

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 de 2022.

II –EXECUÇÃO: 

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura

dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço mínimo

suficiente  à  instalação  de  06  (seis)  Seções  eleitorais  a  ser  determinado  pelo  Tribunal  Superior

Eleitoral,  por  meio  de Resolução,  para  a  respectiva  auditoria,  devendo-se observar  às  seguintes

especificações:

2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis) urnas eletrônicas,

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  13  (treze)

câmeras;

2.2.2.  Captação de áudio  por  meio  de microfones ou similar  com tecnologia  superior,  sendo um

microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas;
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2.2.3.  06 (seis)  Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução,  a fim de garantir  a boa

captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão

o voto;

2.2.4. 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;

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42” (quarenta e

duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às17

horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Auditoria de

Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,

ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utilizados no primeiro

turno,  qual  seja,  06 (seis),  conforme inciso  I,  do  parágrafo  1º,  do  artigo  59,  da  Resolução  TSE

23.673/2021.

Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente deve ser arrumado e

estar  pronto  já  no dia  anterior,  sendo  assegurado a  segurança do local  por  policiais  do início  à

conclusão dos trabalhos; 

Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal Regional

Eleitoral,  as  urnas devem ficar  em local  seguro  e  serem dispostas  no  local  onde  se realizará  a

auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local;

2.2.7.  O  posicionamento  das  câmeras,  dos  monitores  e  dos  equipamentos  de  gravação  deverá

permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;

III - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

3.1. Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gravado, entre outras

providências necessárias;
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3.2. Comparecer,  em dia único, no final  de semana imediatamente anterior ao primeiro turno das

eleições, e no segundo turno, se houver, 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

equivalente sem 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 10 horas do dia anterior à
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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 (seis1  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

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:

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 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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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.

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 15 de novembro

de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior,  cabendo,

nesse caso a adequação da vigência à nova data.

Maceió – AL, 03 de março de 2022
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Responsável pela elaboração do Termo de Referência: 

Taciana Patricia Alécio Silva Rodrigues 

Gestora do contrato de filmagem 

Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG 
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ANEXO I-A 
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, inclusive headset 

h) Monitores 

i) Multiplexador 

j) Torres de iluminação 

k) Vídeo de DVD 

l) Outros (especificar) 

4. MATERIAL DE CONSUMO 

a) DVD 

b) Outros (especificar) 

5. DEMAIS COMPONENTES 

a) Despesas administrativas 

b) Lucro 
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c) Tributos 

d) ISS 

e) COFINS 

f) PIS 

g) SIMPLES 

TOTAL POR TURNO:
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                    ANEXO II

                                                   PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social

CNPJ
Endereço

CEP
Fones:

Fax
E-mail

Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo

Nacionalidade
Estado civil

Profissão
Endereço

CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. de

Identidade
Orgão Expedidor

CPF

Dados Bancários da Empresa
Banco

Agência
Conta

Dados do Contato com a Empresa:
Nome
Cargo

Endereç
o

CEP
Fone
Fax

E-mail

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Nã

Minuta do edital de Pregão Eletrônico (1038699)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 174



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO III

MINUTA DE CONTRATO

Contrato Nº XX/2021

Processo Nº 0005505-33.2021.6.02.8000

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS CELEBRADO COM A EMPRESA
XXXXX

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377-
Farol, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade
nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado
neste Município, e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
XXXX, daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por  XXXX,
resolvem celebrar o presente  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,  com fulcro na
Lei n°. 8.666/93, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes
cláusulas:

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que
sejam compatíveis com o regime de direito público.

PARÁGRAFO ÚNICO  – Aplica-se,  também, a Resolução nº 15.787,  de 15/02/2017,  do
Tribunal Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  disponível  no  site  www.tre-al.gov.br  ,   seguindo  o
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este  contrato  tem  por  objeto  a  de  serviços  de  filmagem,  com
monitoramento e produção do material  gravado, dos procedimentos de Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados
nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado
de acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus
anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  As atividades relativas ao 2º turno estarão condicionadas à
realização do mesmo.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  A especificação dos serviços, datas, horários e prazos, estão
detalhados no item 6 do Termo de Referência.

CLÁUSULA TERCEIRA –  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
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tais  como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da
Votação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um
ambiente com espaço mínimo suficiente à instalação de 06 (seis) Seções eleitorais a ser
determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio de Resolução, para a respectiva
auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações: 

a)  Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 06 (seis) urnas
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo, bem como uma
outra câmera independente, posicionada de modo a abranger todo o ambiente da
votação paralela, totalizando-se 13 (treze) câmeras;  

b)  Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior,
sendo  um microfone  para  cada  câmera  focada  no  terminal  do  eleitor  das  urnas
eletrônicas; 

c) 06 (seis) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a fim de garantir
a boa captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados pelos
servidores que cantarão o voto; 

d) 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; 

e)  Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em monitor de, no mínimo, 42”
(quarenta e duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de
multiplexador ou equivalente; 

f) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela,
de  7  às  17  horas  no  dia  das  Eleições  2022,  sem interrupções  nem omissão  de
qualquer momento da votação paralela, considerando-se, ainda, a possibilidade de
realização de segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo
de urnas eletrônicas utilizados no primeiro turno, qual seja, 06 (seis), conforme inciso
I, do parágrafo 1º, do artigo 59, da Resolução TSE 23.673/2021;

f.1) Ressalta-se  que  o  período  de  gravação  inicia-se  às  7  horas,  logo,  o
ambiente  deve  ser  arrumado  e  estar  pronto  já  no  dia  anterior,  sendo
assegurado  a  segurança  do  local  por  policiais  do  início  à  conclusão  dos
trabalhos; 

f.2) Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da
Sede do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e
serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando
presentes os membros da comissão no local; 

g) O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação
deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo;

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O recebimento do serviço não exclui  a responsabilidade da
CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - A instalação/montagem do ambiente deverá ser feita no dia 01
de outubro de 2022, às 10 horas, e a utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim,
a desinstalação será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02
de outubro de 2022.

PARÁGRAFO QUARTO - Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser procedida na
véspera do dia da eleição do segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h,
e sua consequente desinstalação logo após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no
dia da eleição pertinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX).  

PARÁGRAFO  PRIMEIRO  –  Além dos  ganhos,  já  compõem os  preços  acima  todas  as
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras.

 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta
corrente,  em até  10  (dez)  dias,  mediante  o  recebimento  da  nota  fiscal  respectiva,
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes
a penalidades eventualmente aplicadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Alagoas,  por  ocasião  do
pagamento,  fará  as  retenções  e  recolhimentos  fiscais  determinados  pela  legislação
tributária.

PARÁGRAFO  QUARTO  -  Havendo  atraso  no  pagamento,  o  valor  devido  deverá  ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para
tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 
a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 
0,0001644, assim apurado:I = (TX/100) I= (6/100)

I = 
0,0001644
365 365

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

A  satisfatória  prestação  dos  serviços  será  acompanhada  e  atestada  pelo
Presidente da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-
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AL. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022,
relativos ao PTRES n° 167864,  Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica) .

 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

a) Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material
gravado, entre outras providências necessárias;

b) Comparecer, em dia único, no final de semana imediatamente anterior ao
primeiro  turno  das  eleições,  e  no  segundo  turno,  se  houver,  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;

c) 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;

d) Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito na cláusula terceira
(Execução dos serviços), com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras
e números e contemplando minimamente os seguintes dados: 

d.1) Identificação do Processo (Eleições ANO, Turno);

d.2) Identificação da Câmera;

d.3) Data do evento;

d.4) Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever);

d.5) Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela);

d.6) Zona/Seção (a serem informados pela Comissão);

d.7) Hora  de  início  de  gravação,  relativa  à  mídia,  hora  de  encerramento  da
gravação, relativa à mídia; 

e) 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;
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f) 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;

g) Fornecer  equipamentos  que  garantam  a  continuidade  da  filmagem  e  o
funcionamento dos equipamentos utilizados na auditoria (seis3 urnas eletrônicas,
um  microcomputador  e  uma  impressora  laser),  mesmo  com  falta  de  energia
elétrica, tais como: gerador, no-break, baterias, etc.

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário;

i) Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de
que atendem às Disposições das Resoluções nº 07, 094 e 21, de 18-10 e 06-12-
2005, respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça.

j) 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.

k) Cumprir  as  obrigações  derivadas  do  contrato,  quais  sejam,  encargos
previdenciários, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados.

m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de
outros itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função,
bem assim se próprios ou locados;

m.2) Descritivo  da  quantidade  de  pessoal  envolvido,  sua  função,
informando se de quadro próprio ou não;

m.3) Fornecer  croqui  mínimo da disposição dos equipamentos,  focos de
filmagem, posição dos empregados envolvidos;

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos:

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica;

m.4.2) Falha do equipamento principal de gravação;

m.4.3) Falha de uma das câmeras;

m.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.

PARÁGRAFO  PRIMEIRO -  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor
pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução
dos serviços objeto do presente contrato.

3 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.
4 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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PARÁGRAFO  SEGUNDO  -  É  expressamente  proibida,  também,  a  veiculação  de
publicidade, vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato,
a contratação  de  empresa  que  tenham  em  seu  quadro  societário,  cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau,
inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento  vinculados  direta  ou  indiretamente  às  unidades situadas  na  linha
hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo
art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ).

 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São Obrigações do Contratante:

a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços
contratados, devendo  este  fazer  anotações  e  registros  de  todas  as  ocorrências,
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos
observados;

b) Notificar,  por  escrito,  à  contratada,  toda  e  qualquer  irregularidade
constatada na execução dos serviços;

c) Propiciar  à  contratada  as  facilidades  necessárias  a  fim  de  que  possa
desempenhar normalmente os serviços;

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto deste
Termo de Referência;

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato.

 CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA

O prazo  de  vigência  será  contado da data  de  assinatura  do  termo
contratual e se estende até o dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de
realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.

 CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
nocontrato  e  das  demais  cominações  legais,  garantido  o  direito  à  ampla  defesa,  o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta:

I – não assinar o contrato;

II - não entregar a documentação exigida no edital;

III  - apresentar documentação falsa;

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta;
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VI     - falhar na execução do contrato;

VII     - fraudar a execução do contrato;

VIII     - comportar-se de modo inidôneo;

IX       - declarar informações falsas; e

X          - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às
sanções  administrativas  previstas  na  Lei  nº  10.520/2002,  a  serem  aplicadas  pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento  dos danos porventura causados à
Administração e das cabíveis cominações legais.

PARÁGRAFO SEGUNDO -  As sanções de advertência, bem como de impedimento para
licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO  TERCEIRO  -  Pela  inexecução  total  ou  parcial  da  contratação  o  TRE-AL
poderá, garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as
seguintes sanções:

a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais
severas;

b) Multa:

b.1) 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;

b.2) 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;

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato,
em virtude de inexecução total.

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;

d) Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º
8.666/1993.
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PARÁGRAFO QUARTO - As situações ensejadoras  de penalidades serão previamente
analisadas pelo gestor do contrato, que deverá informar detalhadamente o fato
ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) sofrido(s) pela Administração, assegurados à
CONTRATADA os princípios  da ampla defesa e contraditório,  no respectivo processo
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

PARÁGRAFO  SEXTO  -  As  sanções  acima  estabelecidas  na  alínea  “b”  do  Parágrafo
Terceiro desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas
nas  alíneas  “c”  e  “d”  do  Parágrafo  Terceiro  desta  Cláusula,  descontando-a  dos
pagamentos a serem efetuados.

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

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

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

PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas.

PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.

PARÁGRAFO  DOZE  - O  licitante  contratado,  quando  não  puder  cumprir  os  prazos
estipulados, total  ou parcialmente, deverá apresentar  justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento  contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de  fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

PARÁGRAFO  TREZE  -  O  TRE/AL  promoverá  o  registro  no  SICAF  de  toda  e  qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos.

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
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normas reguladoras da matéria,  em especial  as  Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposições do Direito Privado.

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

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES

Este  contrato  poderá  ser  alterado,  mediante  Termo  Aditivo  e  com as  devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº  XX), constantes no
procedimento administrativo nº 0005505-33.2021.6.02.8000.

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para
dirimir as questões originadas deste Contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as
disposições estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai
assinado pelos representantes a seguir:

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022.

Pelo TRE/AL

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente do TRE/AL

Pela Empresa
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DESPACHO

Maceió, 31 de março de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta ajustada, conforme

solicitado.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/03/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038705 e o código CRC 24FE1C7C.

0005505-33.2021.6.02.8000 1038705v1
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PROCESSO : 0005505-33.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 378 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Uma vez cumpridas as diligências recomendadas no
Parecer 323 (1033971) e no Despacho AJ-DG 1036838, aprovo
a Minuta do edital de Pregão Eletrônico (1038699).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/04/2022, às 08:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038826 e o código CRC DDD83211.

0005505-33.2021.6.02.8000 1038826v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 01 de abril de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta os Pareceres 323 e 378 (1033971 e

1038826), da Assessoria Jurídica, que aprovou a minuta do edital de
licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo
menor preço (1038699), objetivando a contratação de serviços de
filmagem, com monitoramento e produção do material gravado, para
atender às necessidades da Justiça Eleitoral durante as Eleições
2022, submeto o presente procedimento à superior consideração de
V. Exa. para a necessária e competente deliberação, com a
recomendação de que seja autorizada a fase externa do certame.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/04/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1038963 e o código CRC 79C8931C.
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PROCESSO : 0005505-33.2021.6.02.8000
INTERESSADO : TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Contratação de serviços de filmagem

 

Decisão nº 1047 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral em exercício, inserta no evento SEI 1038963.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item, a
contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado, para atender às necessidades da Justiça
Eleitoral durante as Eleições 2022, conforme demanda anunciada
pela Gestora do Contrato de Filmagem e Gravação da Auditoria de
Funcionamento das Urnas Eletrônicas, constante do Termo de
Referência  (1021585).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
1038699, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral por
meio dos Pareceres nº 323 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG e 378 /
2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG (1033971 e 1038826), e
demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/04/2022, 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
1040079 e o código CRC A8A395E1.

0005505-33.2021.6.02.8000 1040079v8
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ACÓRDÃO 

 

INSTRUÇÃO (11544) Nº 0600747-28.2019.6.00.0000 (PJe) – BRASÍLIA – 

DISTRITO FEDERAL 

 

Relator: Ministro Edson Fachin 

 

ELEIÇÕES 2022. PROPOSTA DE MINUTA 

ALTERADORA. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E 

AUDITORIA. TRANSPARÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DAS 

ELEIÇÕES NACIONAIS. AMPLIAÇÃO DA 

QUANTIDADE DE SEÇÕES SUBMETIDAS AO TESTE DE 

INTEGRIDADE DAS URNAS ELETRÔNICAS. 

RESOLUÇÃO APROVADA. 

1. Trata-se de proposta de alteração da Resolução nº 

23.673/2021, que regulamenta, em caráter permanente, os 

procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema 

eletrônico de votação e dá outras providências. 

2. A presente minuta busca ampliar os procedimentos 

pertinentes à transparência e à fiscalização no processo 

eleitoral, indo ao encontro de múltiplas metodologias 

disponíveis para atestar a integridade do sistema 

eletrônico de votação. 

3.  Minuta aprovada. 
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RELATÓRIO  

  

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN:  Eminentes pares, 

trata-se de proposta de alteração da Resolução nº 23.669/2021, que 

regulamenta, em caráter permanente, os procedimentos de fiscalização e 

auditoria do sistema eletrônico de votação e dá outras providências. 

Mediante a Portaria TSE nº 538, de 23.8.2021, fui designado pelo 

Presidente deste Tribunal, Ministro Luís Roberto Barroso, para iniciar os 

estudos visando à elaboração das instruções do pleito de 2022. 

A alteração aqui proposta tem o objetivo de ampliação dos 

procedimentos pertinentes à fiscalização e transparência do processo 

eleitoral.  

É o relatório. 
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VOTO  

  

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (Relator): Eminentes 

pares, trata-se de proposta de alteração da Resolução nº 23.669/2021, que 

regulamenta, em caráter permanente, os procedimentos de fiscalização e 

auditoria do sistema eletrônico de votação e dá outras providências. 

Com o objetivo de ampliar, em termos facilitados, a máxima 

fiscalização e transparência no processo eleitoral, trago a apreciação do 

colegiado desta Corte proposta de alteração da referida resolução. 

A alteração, aqui contida, aumenta a quantidade de seções que 

serão submetidas ao Teste de Integridade da Urnas Eletrônicas, 

alargando, consectariamente, o alcance, a visibilidade e a transparência 

de todo o processo, indo ao encontro de múltiplas metodologias 

disponíveis para atestar a integridade do sistema eletrônico de votação.  

Ressalte-se, por oportuno, que se tratar de modificação de 

cunho administro, cuja execução caberá aos Regionais, sem impacto 

direto ao processo eleitoral concreto, não vulnerando o contido no art. 105 

da Lei da Eleições. 

Diante do exposto, proponho a aprovação da presente minuta 

pelo Plenário desta Corte. 

É como voto. 
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INSTRUÇÃO (11544) Nº 0600747-28.2019.6.00.0000 (PJe) – BRASÍLIA – 
DISTRITO FEDERAL 
 

RELATOR: MINISTRO EDSON FACHIN 

INTERESSADO: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

 

Altera a Resolução TSE nº 23.673, 

de 14 de dezembro de 2021, que 

dispõe sobre os procedimentos de 

fiscalização e auditoria do sistema 

eletrônico de votação. 

 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A Resolução TSE nº 23.673, de 14 de dezembro de 

2021, passará a vigorar com a seguinte redação: 

“. Art. 58 ................................................................ 

I - 23 (vinte e três) nas unidades da Federação com até 15.000 

(quinze mil) seções no Cadastro Eleitoral, sendo as 20 (vinte) 

primeiras urnas escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste 

de Integridade das Urnas Eletrônicas e as demais, ao Teste de 

Autenticidade dos Sistemas Eleitorais; 

II - 35 (trinta e cinco) nas unidades da Federação que tenham 

de 15.001 (quinze mil e uma) a 30.000 (trinta mil) seções no 

Cadastro Eleitoral, sendo as 27 (vinte e sete) primeiras urnas 

escolhidas ou sorteadas submetidas ao Teste de Integridade 

das Urnas Eletrônicas e as demais, ao Teste de Autenticidade 

dos Sistemas Eleitorais; e 

III - 43 (quarenta e três) nas demais unidades da Federação, 

sendo as 33 (trinta e três) primeiras urnas escolhidas ou 

sorteadas submetidas ao Teste de Integridade das Urnas 
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Eletrônicas e as demais, ao Teste de Autenticidade dos 

Sistemas Eleitorais. 

...................................................................................................... 

(NR) 

Art. 67.......................................................................................... 

..................................................................................................... 

§ 2º Os votos serão lançados na urna eletrônica por servidor 

efetivo do Poder Judiciário ou do Ministério Público.” (NR) 

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

publicação oficial. 

 

 

Brasília, __ de __________ de ______. 

 

MINISTRO EDSON FACHIN – RELATOR 
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DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Por força das alterações da Resolução TSE

23.673/2021, pela Resolução TSE 23.687/2022 (doc. 1042291),
cujo Voto condutor é reproduzido no doc. 1042292, com
repercussões significativas nos procedimentos de auditoria da
votação eletrônica e, de conseguinte, nas condições
estipuladas no Termo de Referência que instrui os presentes
autos, peço-lhe vênia para sugerir a evolução do feito à
Presidência, para que torne sem efeito a Decisão 1047
(doc. 1040079), determinando a devolução dos autos à
Comissão Premanente de Planejamento de Eleições - CPPE,
para revisão de todo o procedimento, inclusive a incorporação
de novos integrantes à equipe de planejamento da
contratação, considerando o novo formato do procedimento.

Para maior ilustrar a situação, transcrevo abaixo a
notícia divulgada pelo TSE sobre as referidas alterações
(disponível em: Plenário do TSE triplica número de urnas
eletrônicas auditadas no dia da eleição — Tribunal Superior
Eleitoral):

Na sessão administrativa desta terça-feira
(29), o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) aprovou, por unanimidade, mudanças em
dois artigos da Resolução TSE nº 23.673/2021.
Pelas alterações feitas, a base amostral das
urnas eletrônicas que serão auditadas nas
Eleições Gerais de 2022 mais do que
triplicará. O objetivo é ampliar o alcance, a
visibilidade e a transparência em todo o
processo eleitoral.
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O presidente do TSE, ministro Edson Fachin,
parabenizou os demais ministros pela
iniciativa e reiterou a importância da
mudança. “Com essa alteração administrativa,
triplicamos a base amostral do Teste de
Integridade das urnas eletrônicas no processo
eleitoral”, enfatizou. A Resolução 23.673
regulamenta, em caráter permanente, os
procedimentos de fiscalização e auditoria do
sistema eletrônico de votação e dá outras
providências.
Foram alterados dois artigos da Resolução nº
23.673: o 58, que trata da definição das seções
eleitorais para auditoria; e o 67, que aborda os
procedimentos de votação e apuração. No
artigo 58, foi modificada a quantidade de
seções eleitorais e de urnas sorteadas para a
realização da auditoria de funcionamento dos
equipamentos.
As mudanças foram propostas pela Polícia
Federal, pelo representante do Ministério da
Defesa e pelos professores Roberto Gallo
(Unicamp) e Bruno de Carvalho Albertini
(USP), integrantes da Comissão de
Transparência das Eleições (CTE). Eles
apresentaram as sugestões ao TSE para a
ampliação da transparência do processo
eleitoral, que foram consolidadas em um
relatório preliminar.
De acordo com o novo texto, nas unidades da
Federação com até 15 mil seções no Cadastro
Eleitoral, serão escolhidas ou sorteadas 23
seções, sendo as 20 primeiras urnas
submetidas ao Teste de Integridade, e as
demais ao Teste de Autenticidade dos
Sistemas Eleitorais.
Já nas unidades da Federação com 15.001 a 30
mil seções, serão escolhidas ou sorteadas 35.
As 27 primeiras urnas passarão pelo Teste de
Integridade; as outras oito, pelo Teste de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.
Nas demais unidades da Federação, serão
escolhidas ou sorteadas 43 seções, sendo as
33 primeiras urnas submetidas ao Teste de
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Integridade, e as demais ao Teste de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.
O inciso segundo do artigo 67 passou a vigorar
com a seguinte redação: os votos serão
lançados na urna eletrônica por servidor
efetivo do Poder Judiciário ou do Ministério
Público. Anteriormente, a Resolução previa
que essa seria uma responsabilidade de
servidor efetivo da Justiça Eleitoral.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/04/2022, às 23:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042293 e o código CRC 3F2B27A9.
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CONCLUSÃO

Maceió, 07 de abril de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me submeter ao crivo de V. Exa. a proposição

constante do despacho GSAD 1042293, no sentido de que - por força
das alterações promovidas pela novel Res. TSE 23.687/2022
(1042291), com repercussões significativas nos procedimentos de
auditoria da votação eletrônica e, por conseguinte, nas condições
estipuladas no termo de referência que instrui os presentes autos -,
faz-se necessário que a decisão 1047 (1040079) seja revista, de modo
a orientar a devolução dos autos à Comissão Premanente de
Planejamento de Eleições - CPPE, para revisão de todo o
procedimento, inclusive a incorporação de novos integrantes à
equipe de planejamento da contratação, considerando o novo formato
do procedimento.

Com efeito, de acordo com o novo texto, nas unidades da
Federação com até 15 mil seções no Cadastro Eleitoral, serão
escolhidas ou sorteadas 23 seções, sendo as 20 primeiras urnas
submetidas ao Teste de Integridade, e as demais ao Teste de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Já nas unidades com 15.001 a
30 mil seções, serão escolhidas ou sorteadas 35. As 27 primeiras
urnas passarão pelo Teste de Integridade; as outras oito, pelo Teste
de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais. Nas demais, serão
escolhidas ou sorteadas 43 seções, sendo as 33 primeiras urnas
submetidas ao Teste de Integridade, e as demais ao Teste de
Autenticidade dos Sistemas Eleitorais.

Com essas informações, esta Diretoria conclui os autos a
V. Exa. para a necessária e competente deliberação, sugerindo, com
todas as vênias, que seja tornada sem efeito a decisão 1047
(1040079), de modo a ser determinada a realização da diligência
sugerida pelo sr. Secretário de Administração, com a remessa dos
autos à CPPE para as providências necessárias no tocante à
adequação do procedimento às novas exigências trazidas
pela Res. TSE 23.687/2022.
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/04/2022, às 16:37, 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
1042899 e o código CRC CAEC6D48.
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PROCESSO : 0005505-33.2021.6.02.8000
INTERESSADO : Secretário de Administração do TRE-AL
ASSUNTO : Suspensão da realização do Pregão Eletrônico. Adequação do procedimento às exigências da Resolução n. 23.687/2022 do TSE

 

Decisão nº 1198 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a proposição da Diretoria-Geral
(1042899), com base no pronunciamento do Senhor Secretário de
Administração, por meio do Despacho GSAD (10422936), sugerindo a
devolução dos autos à Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições - CPPE, para revisão do procedimento, em razão das
alterações da Resolução nº 23.673/2021 do TSE pela Resolução nº
23.687/2022 do referido tribunal.

Assim, torno sem efeito a decisão 1047 (1040079) e
DETERMINO a remessa dos autos à Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições - CPPE para as providências necessárias
no tocante à adequação do procedimento às novas exigências
trazidas pela Res. TSE 23.687/2022, conforme Despacho GSAD
(10422936).

 
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
             Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/04/2022, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1043412 e o código CRC 199D8056.

0005505-33.2021.6.02.8000 1043412v18
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DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
O presente processo retornou à CPPE, em

tramitação no SEI, para cumprimento de decisão da
Presidência, exarada no seguinte sentido:

"Assim, torno sem efeito a decisão 1047
(1040079) e DETERMINO a remessa dos autos
à Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições - CPPE para as providências
necessárias no tocante à adequação do
procedimento às novas exigências trazidas
pela Res. TSE 23.687/2022,
conforme Despacho GSAD (10422936)".

Ocorre, contudo, que, com a devida vênia, o
encaminhamento do processo no SEI não foi capaz de orientar uma
apreciação por parte da Comissão, fato este que culminou com a
paralização do feito desde o dia 08 de abril do corrente ano.

Assim, submeto o feito a Vossa Senhoria com a sugestão
de que seja orientada a deliberação que há de ser feita no presente
processo, ou mesmo que sejam designados dia e horário da
conveniência de Vossa Senhoria para ter lugar a uma reunião para
exaustivo debate da temática, com participação, inclusive, da
Comissão de Votação Pararela.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 03/05/2022, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058022 e o código CRC 45276205.
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DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
 
Tendo em vista o Despacho CPPE (1058022),

encaminho o feito aos Gestores, para revisão de todo do
Termo de Referência para contratação de serviços de
filmagem, com monitoramento e produção do material
gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2° Turno, se houver
(1021585), considerando que no termo em questão estavam
previstas apenas 6 (seis) urnas eletrônicas e, com
as alterações promovidas pela Res. TSE 23.687/2022
(1042291),  este número passou para 23 (vinte e três). 

Como dito na Conclusão GDG (1042899), a revisão
do procedimento deve, inclusive, prever a incorporação de
novos integrantes à equipe de planejamento da contratação,
considerando o novo formato do procedimento.

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 04/05/2022, às 18:41, 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
1058567 e o código CRC 511F1A08.
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DESPACHO

Maceió, 31 de maio de 2022.
 
Em atenção ao Despacho GDG 1058567 , encaminho o Termo de

Referência e Projeto Básico da Auditoria das Urnas Eletrônicas do pleito de
2022, reformulados após as alterações da Resolução TSE nº 23.673/2021.

Informo que o local escolhido para a realização da citada
Auditoria é o Auditório da OAB de Maceió-AL, localizado no seguinte endereço:
Av. General Luiz de França Albuquerque, 7100 AL-101 Norte - Jacarecica,
Maceió - AL, 57038-640.

Informo, ainda, as necessidades para a realização da Auditoria,
indico abaixo os quantitativos de equipamentos, pessoal e mobiliário
demandados:

a) 20 (vinte) microcomputadores (incluindo os itens periféricos:
mouse, teclado, etc para cada um), mais 03 (três) para reserva de emergência;

b) 20 (vinte) impressoras, mais 03 (três) para reserva de
emergência;

c) 46 (quarenta e seis) nobreak (para os microcomputadores e
para as impressoras);

d) 80 (oitenta) mesas (para colocar o microcomputador, a
impressora, o terminal do eleitor e o microterminal de cada seção eleitoral que
será auditada)1;

e) 120 (cento e vinte) cadeiras;
f) fita demarcadora (faixa preta e amarela);
g) 90 (noventa) demarcadore;

h) 40 (quarenta) caixas3 de correspondência dupla, transparente
(já temos 6 delas);

i) 100 (cem) pessoas (§2º do art. 67 da Res TSE nº 23.673/2021:
Os votos serão lançados na urna eletrônica por servidor efetivo do Poder
Judiciário ou do Ministério Público).

Por fim, solicito que os setores responsáveis sejam demandados
para informar sobre os quantitativos de microcomputadores, mobiliários,
demarcadores e demais itens descritos no parágrafo acima (as impressoras já
foram compradas e entregues).

Respeitosamente,

 
Renata Figueiredo Ataide
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1 A OAB informou que possui 18 (dezoito) mesas brancas de plástico e que podem ser utilizadas.

2 As cadeiras do auditório da OAB são soltas, logo podemos utilizá-las, mas elas somam um total de 70
(setenta) cadeiras.

3 Escaninho.

 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Técnico
Judiciário, em 01/06/2022, às 16:57, 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
1078178 e o código CRC 9ECB74C9.

0005505-33.2021.6.02.8000 1078178v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS

PLEITOS ELEITORAIS

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. Objeto

SERVIÇOS — PESSOA JURIDICA — Contratação de
serviços de Filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2°
Turno, havendo este último.

 

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 de 2022.

 

6. Prazo de Entrega/Execução

A instalação/montagem do ambiente deverá serfeita no
dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas,e a utilização no
dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a desinstalação
será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no
mesmo dia, 02 de outubro de 2022.
Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser
procedida na véspera do dia da eleição do segundo
turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h, e sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos
trabalhos de auditoria, no dia da eleição pertinente ao
segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022.
 

7. Adjudicação
Por item

 

8. Classificação Orçamentária
PTRES 167864
Natureza da Despesa 339039

 

9. Local de Entrega
(A ser definido e informado previamente à informada).

 

10. Unidade Fiscalizadora
Conforme Portaria 260 – 2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG
Gestoras do presente contrato – SEI
000415947.2021.6.02.8000, evento 0906316.
 

 
Maceió - AL, 31 de maio de 2022.
Responsável pela elaboração do Termo de Referência:

 
Renata Figueiredo Ataide

Gestora do contrato de filmagem em substituição
Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO 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 de 2022.
 
II - EXECUÇÃO:
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente
com espaço mínimo suficiente à instalação de 20 (vinte) seções eleitorais a ser
determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio de Resolução, para a
respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes especificações:
2.2.1. Serão dispostas, no mínimo, duas câmeras para cada uma das 20 (vinte)
urnas eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço mínimo,
bem como mais 02 (duas) câmeras independentes, posicionadas de modo a
abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 42 (quarenta e
duas) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor
das urnas eletrônicas;
2.2.3. Logo, são necessários 20 (vinte) Microfones de cabeça (tipo headset)
com boa resolução, a fim de garantir a boa captação do áudio em caso de
ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;
2.2.4. 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;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em 02 (dois) monitores
de, no mínimo, 50” (cinquenta polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem
omissão de qualquer momento da Auditoria de Funcionamento das Urnas,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas
utilizados no primeiro turno, qual seja, 20 (vinte) urnas eletrônicas, conforme
inciso I,  do artigo 58, da Resolução TSE 23.673/2021.
Ressalta-se que o período de gravação inicia-se às 7 horas, logo, o ambiente
deve ser arrumado e estar pronto já no dia anterior, sendo assegurado a
segurança do local por policiais do início à conclusão dos trabalhos;
Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede
do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem
dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando
presentes os membros da comissão no local;
2.2.7. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer
obstáculo;
 
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, e no segundo turno, se houver, 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 própriacontratante;
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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, extensão elétrica, adaptadores para
tomadas, etc;
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10
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 (ou seja, fornecer os
equipamentos para garantir a filmagem ininterrupta das vinte1 urnas
eletrônicas e do ambiente geral da auditoria), 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 18-10-2005
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 . 1 2 . 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 . 1 3 . 1 . 
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.
 
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:
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6. 1. A vigência do presente contrato tem início na data da assinatura e
término no dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização
das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.
 
Maceió - AL, 31 de maio de 2022.
Responsável pela elaboração do Projeto Básico:
 
 

Renata Figueiredo Ataide
Gestora do contrato de filmagem em substituição

Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG
 
 
 

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 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.

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 

ANEXO

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, inclusive headset
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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Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Técnico
Judiciário, em 01/06/2022, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1078183 e o código CRC D17659CD.

0005505-33.2021.6.02.8000 1078183v28
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
 
Completando as informações do Despacho SOIC 1078178, informo

que será necessário ainda contratar um GERADOR para garantir o
funcionamento da auditoria no auditório da OAB, uma vez que a funcionária do
local relatou ter constante falta de energia na região.

Respeitosamente,

 
Renata Figueiredo Ataide

Gestora do contrato de filmagem em substituição
Portaria 260-2021 — TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Técnico
Judiciário, em 01/06/2022, às 17:06, 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
1079778 e o código CRC BA121088.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079778v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
Tendo em vista o Despacho CPPE (1058022), o

Termo de Referência para contratação de serviços de
filmagem, com monitoramento e produção do material
gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2° Turno, se houver
foi alterado pelos Gestores (1078183).

À AGE, para análise, manifestação e submissão aos
membros da CPPE. 

Em paralelo, à SAD, para providenciar a abertura
de procedimento para locação do gerador a que se refere o
Despacho SOIC (1079778) 

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/06/2022, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079779 e o código CRC A27AD14D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079779v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
Senhor Diretor-Geral.
Volvo os autos a Vossa Senhoria, com a sugestão

de encaminhamento à Secretaria de Tecnologia da
Informação, para análise e manifestação acerca das
exigências técnicas enumeradas pelo despacho SOIC de
evento nº 1078178.

Após manifestação, solicito os bons préstimos para
que sejam devolvidos a esta Assessoria de Gestão
Estratégica para submissão à Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições. 

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 01/06/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079855 e o código CRC 3B3B8E27.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079855v1

Despacho AGE 1079855         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 212



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

DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
 
 
Em atendimento ao Despacho SOIC 1078178,

encaminhado a esta Coordenadoria de Material e Patrimônio, no dia
31/05/2022, encaminho os presentes autos:

 
a) À SEALMOX, para informar se há, nos estoques da

Seção de Almoxarifado, os itens f, g e h, constantes do citado
despacho, a saber:

 
"f) fita demarcadora (faixa preta e amarela);
g) 90 (noventa) demarcadore;

h) 40 (quarenta) caixas3 de correspondência dupla,
transparente (já temos 6 delas);"

 
b) À SEPAT, para manifestação, com relação aos itens d e

e, considerando-se os quantitavos já disponibilizados pela OAB, 18
(dezoito) mesas e 70 (setenta) cadeiras:

 
"d) 80 (oitenta) mesas (para colocar o
microcomputador, a impressora, o terminal do eleitor
e o microterminal de cada seção eleitoral que será
auditada)1;
e) 120 (cento e vinte) cadeiras;"

 
Ressalto, por fim, que os presentes autos devem retornar

com a maior brevidade possível, tendo em vista, caso não haja em
estoque, os itens relacionados acima, a necessidade de aquisição e/ou
locação, dependendo do tipo de item, para que se possa proceder à
instrução dos respectivos processos de contratação, com a urgência
que o caso requer, diante da proximidade do pleito eleitoral.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 01/06/2022, às 18:47, 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
1079860 e o código CRC AE32C585.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079860v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
Em atenção ao Despacho AGE (1079855),

encaminho o feito à Secretaria de Tecnologia da Informação,
para análise e manifestação acerca das exigências
técnicas enumeradas pelo despacho SOIC de evento
nº 1078178.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/06/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079869 e o código CRC 3372292E.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079869v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
À COMAP
Prezada Coordenadora, essa Seção de Patrimônio não

tem estoque para atender ao pedido da SOIC no que tange às mesas
e cadeiras.

 
Por outro lado, vendo as informações de que

a OAB possui 18 mesas brancas de plástico e que podem ser
utilizadas e 70 cadeiras, sugiro que toda a quantidade de mesas
inicialmente solicitada - 80 mesas, sejam locadas, evitando um
controle mais difícil desses bens, além de serem poucas unidades, o
que não terá impacto significante no valor final.

 
Quanto as cadeiras, poderia haver a locação do saldo,

tomando-se o cuidado de serem em modelo diferente da existente no
ambiente.

 
É o que temos a relatar.
 
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 01/06/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1079960 e o código CRC 7DB4C926.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079960v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de junho de 2022.
Ao Coordenador de Infraestrutura para

pronunciamento sobre a viabilidade de fornecimento dos
equipamentos enumerados pela SOIC.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 01/06/2022, às 19:07, 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
1079966 e o código CRC DC8FBE9C.

0005505-33.2021.6.02.8000 1079966v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 1079906, restrito as

demandas de equipamentos enumerados pela SOIC (1078178),
informo quanto ao item:

 

a. Não há disponibilidade. Procedimento de aquisição de
computadores: 0004955-38.2021.6.02.8000 ainda em
curso;

b. Que seja de conhecimento deste subscritor a demanda já
fora atendida, em decorrência do que informa o
Procedimento SEI nº 0003142-39.2022.6.02.8000; e

c. Não há disponibilidade. Procedimento de aquisição de
estabilizadores: 0001864-03.2022.6.02.8000 ainda em
curso - tentativa anterior de aquisição de baterias para
recuperação de no-breaks, restou sem sucesso vez que o
fornecedor não honrou a entrega.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 02/06/2022, 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
1080328 e o código CRC DF43EB47.
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos da manifestação do Coordenador de

Infraestrutura, informo que os equipamentos solicitados pela
SOIC ainda estão em processo de aquisição.

 
Especificamente no caso das impressoras, a

demanda deverá ser atendida de imediato, consoante
o Procedimento SEI nº 0003142-39.2022.6.02.8000.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 02/06/2022, às 13:40, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080381 e o código CRC A2174655.

0005505-33.2021.6.02.8000 1080381v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
 
 
Senhora Coordenadora da COMAP,
 
 
 
Em atendimento ao Despacho

COMAP 1079860 temos o que segue:
 
a) À SEALMOX, para informar se há, nos estoques

da Seção de Almoxarifado, os itens f, g e h, constantes do
citado despacho, a saber:

 
"f) fita demarcadora (faixa preta e amarela): Temos

em estoque a fita demarcadora zebrada, porém ADESIVADA.
g) 90 (noventa) demarcadores: Este item é

MATERIAL PERMANENTE, devendo ser consultada a SEPAT;
h) 40 (quarenta) caixas de correspondência dupla,

transparente (já temos 6 delas); Temos 68 em estoque, donde
34 serão reservados para atender à demanda solicitada.

 
Informamos, ainda, que sendo esta titular da chefia

do almoxarifado e ainda membro titular da CAVE - Comissão
de Auditoria da Votação Eletrônica, estamos promovendo a
confecção de novo termo de referência, Proc. SEI nº 0005827-
19.2022.6.02.8000, visando a aquisição do material de
consumo que será necessário para a execução dos trabalhos
de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições 2022.
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Ainda, com a devida vênia, ressaltamos quanto à
solicitação dos itens  d) e e), abaixo especificados, que sendo
locados ou não, que os mesmos NÃO SEJAM EM MATERIAL
PLÁSTICO, que por ser um material leve não se mostra
adequado para a demanda, podendo sair do lugar ou ser
arrastado facilmente, comprometendo a estabilidade e
equilíbrio dos equipamentos eletrônicos ali instalados e
causar danos comprometedores ao processo de votação. Por
fim, visando minimizar o ruído no ambiente, uma vez que tudo
será gravado e transmitido, sugerimos que as cadeiras sejam
do tipo giratórias. 

 
"d) 80 (oitenta) mesas apropriadas para colocar o

microcomputador, a impressora, o terminal do eleitor e o
microterminal de cada seção eleitoral que será auditada;

e) 120 (cento e vinte) cadeiras giratórias.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/06/2022, às 17:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080617 e o código CRC 35CE7FF7.

0005505-33.2021.6.02.8000 1080617v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1079779), para informar que a demanda
de locação de gerador sinalizada no Despacho SOIC
(doc. 1079778), foi relacionada ao Processo SEI 0006495-
24.2021.6.02.8000, com o objetivo de incluir a referida
solicitação à tramitação em curso da contratação de locação
de geradores para as Eleições 2022. 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080695 e o código CRC 0B00A1CE.

0005505-33.2021.6.02.8000 1080695v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À SOIC para conhecimento do Despacho

da  Secretaria de Tecnologia da Informação (1080381) e da
Secretária de Adminsitração (1080695), a respeito das
exigências técnicas enumeradas no Despacho SOIC de evento
nº 1078178.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/06/2022, 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
1080741 e o código CRC D6747874.

0005505-33.2021.6.02.8000 1080741v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista o Despacho SOIC 1078178,

encaminhado a esta Coordenadoria de Material e Patrimônio,
no dia 31/05/2022, remeto os presentes autos a Vossa
Senhoria, com as informações coletadas das Seções de
Almoxarifado e de Patrimônio, eventos 1080617 e 1079960,
respectivamente, referentes aos itens d, e, f, g e h. 

 
Por fim, ressalto que quanto a locação das cadeiras

e mesas, deverá ser definido de qual material deverão ser os
referidos itens, bem como a unidade que deverá elaborar o
respectivo termo de referência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/06/2022, às 17:37, 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
1080859 e o código CRC C45D29AC.

0005505-33.2021.6.02.8000 1080859v1
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Relatório Quantitativo (marca/modelo)
Órgão:
U.G.:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

02/06/2022 18:53:20

Marca/modelo: HOMEOFFICE / MED 750 X 600 X 740 MM

Material: MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA

Localização Qtde.
Material

2018 - 3018 - COORD ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - COFIN00000037 - SEDE - 05º ANDAR - COFIN 7
2010 - 3010 - ESCOLA JUDICIARIA ELEITORAL - EJE-AL00000042 - SEDE - 10º ANDAR - EJE 1
000431 - 0000000029 - BIBLIOTECA - SBE000107 - SEDE - BIBLIOTECA MOBILIARIO - MOBILIARIO 2
2009 - 3009 - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - GCRE00000034 - SEDE - 02º ANDAR - CRE-AL 6
2020 - 3020 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - GSAD00000038 - SEDE - 06º ANDAR - GSAD 3
2029 - 3029 - COODENADORIA DE JURISPRUDENCIA E DOCUMENTACAO - CJD00000040 - SEDE - 08º ANDAR - CJD 3
2027 - 3027 - COORD SOLUCOES CORPORATIVAS - CSCOR00000040 - SEDE - 08º ANDAR - CSIS 8
000483 - 3017 - COSEG - COSEG000156 - SEDE - 13 ANDAR SALAO DE CONVIVENCIA - CONVIVENCIA 4
2017 - 3017 - COSEG - COSEG000166 - SEDE - COSEG01 - COSEG 7
2033 - 3033 - OUVIDORIA (OUV) - OUV00000042 - SEDE - 10º ANDAR - OUVIDORIA 2
000413 - 34100000 - COINF - COINF000109 - SEDE - SEGI - SEGI 3
2021 - 3021 - COORD MATERIAL E PATRIMONIO - COMAP00000038 - SEDE - 06º ANDAR - COMAP 13
000466 - 3017 - COSEG - COSEG000139 - SEDE - TERREO SAPEV - SAPEV 2
2041 - 3041 - DIRECAO GERAL - GDG00000043 - SEDE - 11º ANDAR - GDG 1
2022 - 3022 - COORD SISTEMAS ELEITORAIS - CSELE00000039 - SEDE - 07º ANDAR - CL 4
000414 - 34100000 - COINF - COINF000102 - SEDE - 07º ANDAR SALA SAU - SAU 4
2016 - 3016 - COORD DESENVOLVIMENTO - CODES00000036 - SEDE - 04º ANDAR - CODES 4
2028 - 3028 - SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - GSTI00000040 - SEDE - 08º ANDAR - GSTI 6

Total: 80

Total por U.G.: 80

Total por Órgão: 80
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Relatório Quantitativo (marca/modelo)
Órgão:
U.G.:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Patrimônio

02/06/2022 18:56:33

Marca/modelo: PLAXMETAL / ERGOPLAX

Material: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO E BASE METALICA.

Localização Qtde.
Material

0350 - 2007/FEM - FORUM ELEITORAL DE MACEIO - FEM00F.E.M. - TRE/AL - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - FEM 55

Total: 55
Marca/modelo: SANTAFLEX / FRISOKAR

Material: CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO E BASE METALICA.

Localização Qtde.
Material

0350 - 2007/FEM - FORUM ELEITORAL DE MACEIO - FEM00F.E.M. - TRE/AL - AV. FERNANDES LIMA, 3487, FAROL - FEM 164

Total: 164

Total por U.G.: 219

Total por Órgão: 219
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
Ao GSAD
Prezado Secretário, conforme reunião nesta

tarde/noite de quinta feira, 02/06/2022, segue a sugestão de
bens de patrimônio existentes nessa Sede que poderão ser
usados durante o procedimento de Votação Paralela -
1081067 e 1081068.

Sugiro, caso seja adotada essa logística, que as
Unidades envolvidas, inclusive o responsável pelos bens da
Central de Atendimento ao Eleitor, sejam avisadas com
antecedência para que no dia do transporte, os carregadores
ocupem-se apenas em retirar os referidos bens, não atrasando
o ritmo de trabalho.

Outrossim, dada a possibilidade de realização de
um segundo turno, creio que seria mais producente se
pudéssemos manter essa estrutura pronta no local até para
manter a integridade do mobiliário.

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/06/2022, às 10:02, 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
1081069 e o código CRC 2F2CCD5F.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081069v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho SOIC 1078178, no que se

refere aos itens cadeiras e mesas, propõe-se uma solução
interna, mediante o remanejamento provisório de itens em
uso nas unidades indicadas nos docs. 1081067 e 1081068, da
seguinte forma:

a) quanto às mesas (80 unidades): na quinta-feira
que antecede as eleições (1º Turno de Votação), dia 29 de
setembro, as unidades listadas no Relatório (1081067)
deverão deixar disponíveis as mesas de que hoje se servem,
posto que adequadas a garantir a segurança aos
equipamentos (o que não seria garantido com mesas
plásticas), cujas responsabilidades seriam transferidas para a
Comissão da Votação Paralela e transportadas para o local
escolhido (OAB) na sexta-feira, dia 30 de setembro;

b) quanto às cadeiras (120 ou apenas 50 unidades,
considerando aquelas disponíveis no local): poderão ser
utilizadas as cadeiras sobressalentes da Central de
Atendimento ao Eleitor, do tipo indicado no
Relatório 1081068, adotando-se o mesmo procedimento acima
(liberação na quinta-feira e transporte na sexta-feira que
antecedem as eleições).

O material seria recolhido na terça-feira após as
eleições, dia 4 de outubro, e devolvido aos respectivos
responsáveis, com registro patrimonial de desoneração da
Comissão da Votação Paralela.

Dessa forma, peço-lhe vênia para sugerir que a
presente proposição seja avaliada pela mencionada Comissão

Despacho GSAD 1081085         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 1



de Votação Paralela e, de modo concomitante, seja ela
cientificada às unidades detentoras dos bens listados nos dois
citados relatórios, para eventual manifestação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/06/2022, às 21:43, 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
1081085 e o código CRC 20E122CF.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081085v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Reporto-me ao Despacho SAD (1081085) e

encaminho o feito à Comissão de Votação Paralela, para
ciência do proposto remanejamento provisório dos itens
cadeiras e mesas, conforme Relatórios 1081067 e 1081068. A
movimentação seria registrada no Sistema de Patrimônio,
sendo o recolhimento dos bens programado para o dia 04 de
outubro, terça-feira após as eleições.

Em paralelo, encaminho os autos às unidades
responsáveis pelos bens listados nos citados
documentos: COFIN, EJE, SBE, GCRE, GSAD, CJD, CSCOR,
COSEG, OUV, COINF, COMAP, GDG, CSELE, CODES, STI,
para ciência e eventual manifestação. 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 03/06/2022, às 09:52, 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
1081161 e o código CRC F7C826B7.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Na qualidade de Oficiala de Gabinete da Diretoria-

Geral, responsável pelos bens aqui lotados, acuso ciência e
manifesto minha concordância em relação à proposição de
remanejamento provisório dos itens cadeiras e mesas,
conforme Relatórios 1081067 e 1081068, conforme tratado no
Despacho GSAD (1081085).

Não havendo outra providência, por ora,  no âmbito
deste Gabinete, concluo o feito.  

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Oficial de Gabinete, em 03/06/2022, às 10:13, 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
1081346 e o código CRC AC45661D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081346v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
 
 
Incumbida da responsabilidade pelos bens lotados

na Coordenadoria de Material e Patrimônio, acuso ciência e
manifesto minha concordância em relação à proposição de
remanejamento provisório do item mesa,
conforme Relatório 1081067, de acordo com o Despacho
GSAD (1081085).

 
Sendo o que tínhamos a tratar nos presentes autos,

concluo o feito na unidade COMAP.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/06/2022, às 10:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081453 e o código CRC 5FDCA4FD.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081453v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Aos Coordenadores de Infraestrutura, de Sistemas

Eleitorais e de Soluções Corporativas para manifestação sobre
o remanejamento temporário das mesas listadas no
relatório 1081067 a partir do dia 29 de setembro, com data de
retorno estimada no dia 4 de outubro.

 
Esclareço que o recolhimento ficará restrito às

mesas de apoio, normalmente dispostas ao lado das mesas das
estações de trabalho.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 03/06/2022, às 11:19, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081462 e o código CRC 6C6568DB.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081462v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Incumbida da responsabilidade pelos bens lotados

na Seção de Edição, Gestão e Apoio à Biblioteca -
SEGAB, acuso ciência e manifesto minha concordância em
relação à proposição de remanejamento provisório
do item mesa, conforme Relatório 1081067, de acordo com o
Despacho GSAD (1081085).

 
Vera Lúcia Ferreira de Oliveira

Chefe da SEGAB

 

Documento assinado eletronicamente por VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA,
Chefe de Seção, em 03/06/2022, às 11:12, 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
1081514 e o código CRC 23FCE7A8.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081514v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Prezados responsáveis pela Unidades de

Localização.
A mesa de escritório que se pretende utilizar é a

que normalmente está sendo utilizada em conjunto com as
estações de trabalho (vide figura abaixo) medindo 750 X 600 X
740 MM.

A intenção é manter a padronização do ambiente da
Votação Paralela e facilitar a devolução das mesmas às
Unidades sem riscos de troca.

 
Segue ainda a relação patrimonial por Unidade

para verificação de cada Unidade.

Item Patrimônio Localização
1 00023595

COORDENADORIA DE
INFRA ESTRUTURA - SEGI2 00023596

3 00023597

Despacho SEPAT 1081539         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 8



4 00023598
COORDENADORIA DE
INFRA ESTRUTURA – SAU

5 00023599
6 00023600
7 00023601
8 00023606 BIBLIOTECA
9 00023607
10 00023319

COORDENADORIA DE
SERVIÇOS GERAIS

11 00023320
12 00023321
13 00023322
14 00023323
15 00023324
16 00028348
17 00023307

COORDENADORIA DE
SERVIÇOS GERAIS - SALA
DE CONVIVENCIA

18 00023309
19 00023310
20 00023311
21 00023297 COORDENADORIA DE

SERVIÇOS GERAIS - SAPEV22 00023298
23 00023300

CORREGEDORIA

24 00023302
25 00023303
26 00023304
27 00023305
28 00028365
29 00023308 ESCOLA JUDICIÁRIA
30 00023313

COORDENADORIA DE
DESENVOLVIMENTO

31 00023314
32 00023315
33 00023316
34 00023325

COORDENADORIA DE
ORÇAMENTO E FINANÇAS

35 00023326
36 00023327
37 00023328
38 00023329
39 00023330
40 00023331
41 00023333
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41 00023333
GABINETE DA SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO42 00023334

43 00028368
44 00023301

COORDENADORIA DE
MATERIAL E PATRIMÔNIO

45 00023306
46 00023335
47 00023584
48 00023585
49 00023587
50 00023588
51 00023590
52 00023591
53 00023603
54 00023605
55 00025792
56 00028367
57 00023592

COORDENADORIA DE
SISTEMAS ELEITORAIS

58 00023593
59 00023594
60 00028364
61 00023312

COORDENADORIA
SOLUÇÕES
CORPORATIVAS

62 00023610
63 00023611
64 00023613
65 00023614
66 00023615
67 00023805
68 00023806
69 00023612

GABINETE DA SECRETARIA
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

70 00023807
71 00023808
72 00023809
73 00023810
74 00023811
75 00023604 COORDENADORIA DE

JURISPRUDÊNCIA E
DOCUMENTAÇÃO

76 00023608
77 00023609
78 00023814 OUVIDORIA
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79 00023815
OUVIDORIA

80 00023299 DIREÇÃO GERAL

 
Ficamos sempre a disposição para quaisquer outros

esclarecimentos.
 
Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 03/06/2022, 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
1081539 e o código CRC 5AE5068D.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081539v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 1081462,

considerando que os Núcleos de Apoio Técnico - NATs serão
efetivados, smj, remotos, ou seja os servidores da COINF
estarão aqui e prestando suporte aos cartórios eleitorais e
demais unidades no período em questão; considerando que
são esperados prestadores de serviço tercerizados, no mesmo
período; salvo determinação em contrário, não entendo viável
a disponibilização das mesas de apoio.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 03/06/2022, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081559 e o código CRC 2F3D296F.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081559v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Senhor Diretor,
 
Acuso ciência e manifesto minha concordância em

relação à proposição de remanejamento provisório
do item mesa (Patrimônio nº 00023308), apontado pela SEPAT
(1081539), nos termos do Despacho GDG (1081161).

 
Respeitosamente
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da EJE

 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 03/06/2022, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081642 e o código CRC 889F0AA9.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081642v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Acuso ciência e manifesto minha concordância em

relação à proposição de remanejamento provisório dos itens
identificados pelos patrimônios nºs 00023604, 00023608
e 00023609, conforme Despacho SEPAT (1081539).

 
Sâmia Coelho Tenório

Coordenadora

Documento assinado eletronicamente por SÂMIA COÊLHO TENÓRIO, Coordenadora,
em 03/06/2022, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081732 e o código CRC DF16C942.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081732v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS

PLEITOS ELEITORAIS

 

 

1. Objeto

SERVIÇOS — PESSOA JURIDICA — Contratação de
serviços de Filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2°
Turno, havendo este último.

 

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 de 2022.

 

6. Prazo de Entrega/Execução

A instalação/montagem do ambiente deverá serfeita no
dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas,e a utilização no
dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a desinstalação
será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no
mesmo dia, 02 de outubro de 2022.
Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser
procedida na véspera do dia da eleição do segundo
turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h, e sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos
trabalhos de auditoria, no dia da eleição pertinente ao
segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022.
 

7. Adjudicação
Por item

 

8. Classificação Orçamentária
PTRES 167864
Natureza da Despesa 339039

 

9. Local de Entrega
(A ser definido e informado previamente à informada).

 

10. Unidade Fiscalizadora

Conforme Portaria 260 – 2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG e
alteração constante na Portaria 155/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AGE

Gestoras do presente contrato – SEI
000415947.2021.6.02.8000, evento 0906316.
 

 
Maceió - AL, 03 de junho de 2022.

 
Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência - Gestoras do

contrato de filmagem :
 

 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE
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FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS
LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA.

 
Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO 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 de 2022.
 
II - EXECUÇÃO:
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente
com espaço suficiente à instalação de 20 (vinte) seções eleitorais conforme
determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução nº
23.673/2021, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes
especificações:
2.2.1. Serão dispostas duas câmeras para cada uma das 20 (vinte) urnas
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço, bem como mais
04 (quatro) câmeras independentes, posicionadas de modo a abranger todo
ambiente da votação paralela, totalizando-se 44 (quarenta e quatro) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor
das urnas eletrônicas;
2.2.3. Logo, são necessários 20 (vinte) Microfones de cabeça (tipo headset)
com boa resolução, a fim de garantir a boa captação do áudio em caso de
ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;
2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 02 (duas) vias
independentes e simultâneas, mais 02 (duas) vias para efeito de backup no
formato PENDRIVER, DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em 04 (quatro)
monitores de 42” (quarenta e duas polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem
omissão de qualquer momento da Auditoria de Funcionamento das Urnas,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas
utilizados no primeiro turno, qual seja, 20 (vinte) urnas eletrônicas, conforme
inciso I,  do artigo 58, da Resolução TSE 23.673/2021.
2.2.7. Considerando que o início da gravação dá-se às 7 horas, todos os
equipamentos devem ser montados e testados já no dia anterior, véspera de
cada turno das eleições;
2.2.8. A equipe da empresaa contratada para execução do objeto ora
contratado, deve comparecer à Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, às 10h da véspera da realização da auditoria, para fins do que
preceituado no 2.2.7.
2.2.9. Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da
Sede do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e
serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando
presentes os membros da comissão no local;
2.2.10. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer
obstáculo;
 
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, na quarta-feira, às 14h, da penúltima semana
antes da eleição, 1º e 2º turnos, se houver este último, no Edifício-Sede do

Termo de Referência CAVE 1081831         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 16



TRE/AL, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta cidade,
para reunião com a Comissão gestora da Auditoria de Funcionamento das
Urnas Eletrônicas, cuja finalidade será a apresentação do cróqui elaborado
pela Comissão e vistoria no local onde se dará a Auditoria, evitando
pendências de qualquer ordem;
3.2.1. Se, após reunião referida no item 3.2., constatar-se necessário, será
agendada simulação da Auditoria, utilizando-se o equipamento de filmagem e
monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de
gravação e de backup, para a realização desse 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 própriacontratante;
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 de pendriver, DVD,  ou mídia superior,
acondicionadas em box resistente e  devidamente identificados;
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, extensão elétrica, adaptadores para
tomadas, etc;
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10
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 (ou seja, fornecer os
equipamentos para garantir a filmagem ininterrupta das vinte1 urnas
eletrônicas e do ambiente geral da auditoria), 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 18-10-2005
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 . 1 2 . 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 . 1 3 . 1 . 
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
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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.
 
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 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização
das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.
 
Maceió - AL, 03 de junho de 2022.

 

Responsáveis pela elaboração deste Projeto - Gestoras do contrato de
filmagem :

 
 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES

RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE
FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS

LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA.
 

Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG
 
 
 

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 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.

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 

ANEXO

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, inclusive headset
h) Monitores
i) Multiplexador
j) Torres de iluminação
l) Vídeo de DVD
m) Outros (especificar)

4. MATERIAL DE CONSUMO
a) DVD
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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: _____________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 07/06/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 07/06/2022, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 07/06/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 07/06/2022, às 17:49, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081831 e o código CRC A15A8D1A.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081831v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

G D G 1058567, encaminho o Termo de Referência CAVE
1081831, contemplando os ajustes finais, após ter sido
aprovado pela Comissão Gestora do contrato de filmagem da
Auditoria das Urnas Eletrônicas, constituída nos termos da
alteração constante na Portaria 155/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AGE, para fins de apreciação da CPPE e
deliberações ulteriores.

Ressalto a necessidade de serem observadas as
ponderações constantes nos Despachos SOIC 1078178 e
1079778.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 07/06/2022, às 15:24, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 07/06/2022, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS,
Assessor(a) de Comunicação Social, em 07/06/2022, às 17:49, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081901 e o código CRC 81335E3A.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081901v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de junho de 2022.
À STI
 
Sr. Secretário,
 
Em adendo ao Despacho COINF 1080328,

considerando que as aquisições elencadas não tinham o
objetivo direto de atender demanda de eleição, notadamente
da Votação Paralela

Considerando que as mesmas aquisições podem ter
retardo ou mesmo fracassarem.

A supor que o Sistema de Votação Paralela requera
o Subsistema de Instalação e Segurança (SIS) para o qual os
equipamentos que vierem a ser fornecidos, via 
Procedimentos SEI nº  0004955-38.2021.6.02.8000, não tem
imagem pronta, sugere-se avaliar a possibilidade de emprego
dos computadores e estabilizadores ora alocados na Central
de Atendimento ao Eleitor do Fórum Eleitoral de Maceió -
FEM.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 05/06/2022, às 07:29, 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
1081904 e o código CRC 321DD493.

0005505-33.2021.6.02.8000 1081904v1
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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 junho de 2022.
Senhor Secretário de Tecnologia da Informação, 
 
 
Em resposta ao Despacho STI 1081462, e considerando o

volume esperado de trabalho no período previsto, que  envolve, entre
outras atividades: a) a eventual utilização de equipamentos e
notebooks adicionais por parte dos servidores que prestam suporte
aos NAT's; b) grande volume de impressão de etiquetas, placas de
identificação e relatórios que serão utilizados durante a eleição;
c) necessidade de espaço para separação e organização de materiais
impressos; d) instalação de servidores e técnicos contratados para
atividades relacionadas aos NATs; entendo que, salvo determinação
superior em contrário, o mobiliário existente nesta Coordenadoria é
essencial para que a realização das atividades previstas seja
executada de maneira satisfatória.

 
Respeitosamente, 
 
Luiz Araujo
Coordenador de Soluções Corporativas
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 06/06/2022, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082127 e o código CRC 1CCCB611.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082127v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 06 de junho de 2022.
 
Malgrado este Subscritor seja o detentor dos bens

permanentes pertencentes a este Regional que são utilizados por
este Órgão Censor, faço conclusos os presentes autos ao percuciente
crivo do Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente e Corregedor
Regional Eleitoral, em face do contido no Despacho GDG Id. nº
1081161.

 
THIAGO LIMA BARROS

Oficial de Gabinete da CRE-AL
 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA BARROS, Oficial de
Gabinete, em 06/06/2022, às 14:56, 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
1082271 e o código CRC 97DB4E6B.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082271v1
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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 junho de 2022.
 
R.H.
 
Ciente do inteiro teor do Despacho GDG Id. nº 1081161,

por condução do qual o Diretor-Geral Substituto desta Casa, fazendo
referência ao Despacho GSAD Id. nº 1081085, direciona estes autos à
Comissão de Votação Paralela, propondo o remanejamento provisório
de mobiliário desta Secretaria (Relatórios Id. nºs
1081067 e 1081068) para utilização nos procedimentos de Auditoria
das Urnas Eletrônicas das Eleições Gerais de 2022, e às unidades
responsáveis pelos bens listados, para ciência e eventual
manifestação, tendo o Gabinete deste Órgão Censor, a quem incumbe
a aludida gestão, feito os autos Conclusos a este Corregedor, por
condução do Despacho GCRE Id. nº 1082271. 

 
Pois bem!
 
Deve-se ter em vista que, no período destacado, a saber,

os dias que antecedem e sucedem a cada um dos turnos de votação,
a Corregedoria Regional Eleitoral estará funcionando normalmente,
inclusive em regime de plantão, fato este que inviabiliza a pretensão
delineada nos documentos produzidos pela Diretoria-Geral e pela
Secretaria de Administração. Com efeito, o tipo de mobília solicitado
(mesa de escritório modular medindo 750 x 600 x 740 mm) guarnece
as estações de trabalho de todos os servidores que militam neste
Órgão de Correição, e a cessão das mesmas dificultará em demasia o
desenvolvimento de suas atividades normais e extraordinárias.

 
Demais disso, a Administração deste Sodalício pode

lançar mão de diversas outras ferramentas previstas nas leis e
normas que versam sobre compras públicas para suprir a demanda
em comento, dentre as quais podemos citar, à guisa de exemplo, a
locação ou aquisição de móveis com as mesmas características dos
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pretendidos.
 
Ante todo o panorama acima descortinado, INDEFIRO O

PEDIDO, devendo o mobiliário em apreço permanecer em uso pelas
unidades da Corregedoria Regional Eleitoral de Alagoas durante
todos os dias próximos às Eleições Gerais que se avizinham.

 
Sigam os autos à Diretoria-Geral, para conhecimento.
 

Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

 
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Corregedor Regional Eleitoral, em 07/06/2022, às 15:44, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082351 e o código CRC 7CBEBF33.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082351v1
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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 junho de 2022.
Incumbida da responsabilidade pelos bens lotados

na CODES, acuso ciência e manifesto minha concordância em
relação à proposição de remanejamento provisório dos bens
elencados, conforme Relatório 1081067.

.

Documento assinado eletronicamente por MARIANA MARQUES DE ALBUQUERQUE
BORGES, Coordenador, em 06/06/2022, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082411 e o código CRC AA2BB3F1.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082411v1
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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 junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para que sejam retomadas as

questões assinaladas no Despacho GDG 1079779,
independentemente das demais providências em curso acerca
do levantamento de necessidades para a instalação do
ambiente.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/06/2022, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082591 e o código CRC 802B9348.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082591v1

Despacho GSAD 1082591         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 27



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

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2022.
 
Ciente do despacho GSAD 1082591.
Tendo em vista que o termo de referência para

contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado para as Eleições de 2022 já foi acostado aos
autos pelos Gestores (1078183), encaminhem-se os auto à Assessoria
de Gestão Estratégica para análise, manifestação e submissão aos
membros da CPPE.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 07/06/2022, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082646 e o código CRC 6444AF4C.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082646v1
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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 junho de 2022.
Senhor Diretor-Geral, 
 
Em relação ao remanejamento temporário das

mesas de apoio, informo que a STI, durante o período
eleitoral, manuseia um grande volume de materiais e
equipamentos, de modo que a concretização da proposta trará
dificuldades para as consecução das atividades internas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/06/2022, às 10:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082843 e o código CRC C37DE295.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082843v1
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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 junho de 2022.
Senhor Coordenador de Sistemas Eleitorais,
 
Solicito que seja avaliada a plausibilidade do uso

dos equipamentos da Central de Atendimento ao Eleitor pela
Comissão de Votação Paralela, consoante proposta
apresentada pelo Coordenador de Infraestrutura (doc.
nº 1081904).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 07/06/2022, às 10:09, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082847 e o código CRC 0B43BD82.

0005505-33.2021.6.02.8000 1082847v1
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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 junho de 2022.
À Diretoria-Geral (c/c p SAD e Sessões da COFIN),
Ilustre Diretor-Geral,
Diante do despacho GDG (1081161) e considerando

a nossa missão institucional, entendo como imprescindível a
cessão dos móveis e equipamentos. Apenas alerto que a
COFIN já atua em caráter excepcional com trabalho remoto
e presencial diante da exiguidade de móveis, equipamentos e
espaço físico. Por esse motivo, registro que no período da
requisição provavelmente toda equipe estará atuando em
caráter remoto.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/06/2022, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083725 e o código CRC E9783BFB.

0005505-33.2021.6.02.8000 1083725v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS

PLEITOS ELEITORAIS

 

 

1. Objeto

SERVIÇOS — PESSOA JURIDICA — Contratação de
serviços de Filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2°
Turno, havendo este último.

 

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 de 2022.

 

6. Prazo de Entrega/Execução

A instalação/montagem do ambiente deverá serfeita no
dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas,e a utilização no
dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a desinstalação
será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no
mesmo dia, 02 de outubro de 2022.
Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser
procedida na véspera do dia da eleição do segundo
turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h, e sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos
trabalhos de auditoria, no dia da eleição pertinente ao
segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022.
 

7. Adjudicação
Por item

 

8. Classificação Orçamentária
PTRES 167864
Natureza da Despesa 339039

 

9. Local de Entrega
(A ser definido e informado previamente à informada).

 

10. Unidade Fiscalizadora

Conforme Portaria 260 – 2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG e
alteração constante na Portaria 155/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AGE

Gestoras do presente contrato – SEI
000415947.2021.6.02.8000, evento 0906316.
 

 
Maceió - AL, 03 de junho de 2022.

 
Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência - Gestoras do

contrato de filmagem :
 

 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE
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FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS
LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA.

 
Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO 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 de 2022.
 
II - EXECUÇÃO:
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente
com espaço suficiente à instalação de 20 (vinte) seções eleitorais conforme
determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução nº
23.673/2021, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes
especificações:
2.2.1. Serão dispostas duas câmeras para cada uma das 20 (vinte) urnas
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço, bem como mais
04 (quatro) câmeras independentes, posicionadas de modo a abranger todo
ambiente da votação paralela, totalizando-se 44 (quarenta e quatro) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor
das urnas eletrônicas;
2.2.3. Logo, são necessários 20 (vinte) Microfones de cabeça (tipo headset)
com boa resolução, a fim de garantir a boa captação do áudio em caso de
ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;
2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 02 (duas) vias
independentes e simultâneas, mais 02 (duas) vias para efeito de backup no
formato PENDRIVER, DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em 04 (quatro)
monitores de 50” (cinquenta polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem
omissão de qualquer momento da Auditoria de Funcionamento das Urnas,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas
utilizados no primeiro turno, qual seja, 20 (vinte) urnas eletrônicas, conforme
inciso I,  do artigo 58, da Resolução TSE 23.673/2021.
2.2.7. Considerando que o início da gravação dá-se às 7 horas, todos os
equipamentos devem ser montados e testados já no dia anterior, véspera de
cada turno das eleições;
2.2.8. A equipe da empresaa contratada para execução do objeto ora
contratado, deve comparecer à Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, às 10h da véspera da realização da auditoria, para fins do que
preceituado no 2.2.7.
2.2.9. Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da
Sede do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e
serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando
presentes os membros da comissão no local;
2.2.10. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer
obstáculo;
 
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, na quarta-feira, às 14h, da penúltima semana
antes da eleição, 1º e 2º turnos, se houver este último, no Edifício-Sede do
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TRE/AL, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta cidade,
para reunião com a Comissão gestora da Auditoria de Funcionamento das
Urnas Eletrônicas, cuja finalidade será a apresentação do cróqui elaborado
pela Comissão e vistoria no local onde se dará a Auditoria, evitando
pendências de qualquer ordem;
3.2.1. Se, após reunião referida no item 3.2., constatar-se necessário, será
agendada simulação da Auditoria, utilizando-se o equipamento de filmagem e
monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de
gravação e de backup, para a realização desse 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 própriacontratante;
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 de pendriver, DVD,  ou mídia superior,
acondicionadas em box resistente e  devidamente identificados;
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, extensão elétrica, adaptadores para
tomadas, etc;
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10
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 (ou seja, fornecer os
equipamentos para garantir a filmagem ininterrupta das vinte1 urnas
eletrônicas e do ambiente geral da auditoria), 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 18-10-2005
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 . 1 2 . 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 . 1 3 . 1 . 
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
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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.
 
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 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização
das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.
 
Maceió - AL, 03 de junho de 2022.

 

Responsáveis pela elaboração deste Projeto - Gestoras do contrato de
filmagem :

 
 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES

RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE
FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS

LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA.
 

Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG
 
 
 

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 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.

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 

ANEXO

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, inclusive headset
h) Monitores
i) Multiplexador
j) Torres de iluminação
l) Vídeo de DVD
m) Outros (especificar)

4. MATERIAL DE CONSUMO
a) DVD
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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: _____________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 10/06/2022, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087519 e o código CRC D535952C.

0005505-33.2021.6.02.8000 1087519v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2022.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Encaminho o termo de referência (1087519) com

uma pequena modificação (negrito) no item:
"2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras
em 04 (quatro) monitores de 50” (cinquenta
polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou
com uso de multiplexador ou equivalente;"

Os demais itens do termo de referência
encaminhado no evento (Termo de Referência CAVE 1081831)
não foram modificados.

Respeitosamente,
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por RENATA FIGUEIREDO ATAIDE, Membro da
Comissão, em 10/06/2022, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087523 e o código CRC 75DD4A73.

0005505-33.2021.6.02.8000 1087523v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de junho de 2022.
 
Ciente do despacho CAVE 1087523 e termo de

referência 1087519, que promove ligeiras alterações na versão
anterior.

Encaminhem-se os auto à Assessoria de Gestão
Estratégica para análise, manifestação e submissão aos membros da
CPPE.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/06/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1087969 e o código CRC 3DEB37C6.

0005505-33.2021.6.02.8000 1087969v1
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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 junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Sem prejuízo das medidas em curso a cargo da

AGE, peço-lhe vênia para sugerir que os presentes autos
sigam à SEIC, para início da cotação de preços com base no
Termo de Referência CAVE 1087519.

Adicionalmente, sugiro remessa à COMAP para, por
intermédio da SEPAT, elaborar, em apartado, o Termo de
Referência para locação/aquisição de mesas e cadeiras
necessárias para a condução dos trabalhos a cargo da
comissão de votação paralela.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2022, às 23:41, 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
1091230 e o código CRC 06B0719E.

0005505-33.2021.6.02.8000 1091230v1
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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 junho de 2022.
 
De acordo com o despacho GSAD 1091230.
Encaminhem-se os autos à SEIC para início da cotação de

preços com base no Termo de Referência CAVE 1087519.
Ato contínuo, oriento a remessa à COMAP para, por

intermédio da SEPAT, elaborar, em apartado, o termo de referência
para locação/aquisição de mesas e cadeiras necessárias para a
condução dos trabalhos a cargo da comissão de votação paralela.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/06/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1091524 e o código CRC 598C902C.

0005505-33.2021.6.02.8000 1091524v1
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E-mail - 1092008

Data de Envio: 
  20/06/2022 17:29:12

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

Para:
    sidneyagra2@gmail.com

Assunto: 
   Filmagem Eleições de 2022

Mensagem: 
   Prezados,

Solicito atualização dos valores da proposta apresentado por vossa senhoria tanto em decorrência do
decurso de tempo quanto pelas alterações no Termo de Referência.

Seguem anexos proposta apresentada e Termo de Referência atualizado

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Proposta_0977042_STAFF_ORCAMENTO_TRE_ALAGOAS_ORCAMENTO_FILMAGENS_ELEICOES_2022_AUDITORIA_1_.pdf
    Termo_de_Referencia_1087519.html
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E-mail - 1092022

Data de Envio: 
  20/06/2022 17:37:49

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

Para (com cópia oculta):
    hsptelecom@gmail.com

Assunto: 
   Filmagem Eleições de 2022

Mensagem: 
   Prezados,

Solicito atualização dos valores da proposta apresentado por vossa senhoria tanto em decorrência do
decurso de tempo quanto pelas alterações no Termo de Referência.

Seguem anexos proposta apresentada e Termo de Referência atualizado

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

Atenciosamente,

André Luís Cavalcante Gomes
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
CNPJ : 06.015.041/0001-38

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1087519.html
    Proposta_0978587_ORC_106_11_21_COTACAO_PARA_GRAVACAO_POR_VIDEO_E_AUDIO_DA_ELEICAO_PARALELA_2022.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, 22 de junho de 2022.
Aos membros da CPPE,
 
Enquanto membro da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, esta AGE manifesta-se pela
aprovação do Termo de Referência 1087519, no que diz
respeito à compatibilidade logística traçada pela CPPE.

Informo, ademais, que o presente processo foi
devidamente encaminhado à CPPE (unidade no SEI!) no dia 13
de junho de 2022 para cumprimento do comando decisório do
Diretor-Geral, lavrado nos termos do evento 1087969, sem,
contudo, haver manifestação até o presente momento.

Diante disso, baldados os esforços suasórios, envio
o processo às unidades de lotação dos membros da CPPE para
análise e deliberação quanto ao termo de referência 1087519.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 22/06/2022, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 22/06/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 22/06/2022, às 15:35, 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
1093201 e o código CRC A01ABDF6.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093201v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
 
Ciente do despacho AGE 1093201.
Aquiescendo com a proposição nele contida e

considerando a urgência que permeia o tema, haja vista tratar-se de
contratação destinada a atender demanda diretamente relacionada à
atividade-fim deste Órgão, reforço o encaminhamento conferido pelo
sr. Assessor de Gestão Estratégica às unidades de lotação dos
integrantes da CPPE no sistema SEI para pronunciamento, até o
dia 28.6 (próxima terça-feira), acerca da aprovação do Termo
de Referência aprensentado no evento 1087519.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/06/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093374 e o código CRC 792F5233.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093374v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
 
 
À SEPAT, para atendimento do Despacho

GSAD 1091230.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/06/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093427 e o código CRC 1FB385B6.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093427v1

Despacho COMAP 1093427         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 55



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

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que não há observações quanto ao teor do

termo de referência tratado nestes autos.
 
Sendo assim, posiciono-me pela regular tramitação

do documento.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 22/06/2022, às 18:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093507 e o código CRC 00EFD511.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093507v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Por meio do presente despacho, manifesto-me

favorável ao teor do Termo de Referência (1087519), opinando,
portanto, pelo seguimento do feito objeto deste Procedimento.

 
Respeitosamente,

 

Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 23/06/2022, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093534 e o código CRC DA9F1308.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093534v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
Ao GSAD
Prezado Secretário, em que pese vossa sugestão de

que essa SEPAT elabore um Termo de Referência para
locação/aquisição de mesas e cadeiras necessárias para a
condução dos trabalhos a cargo da comissão de votação
paralela, esse servidor tem uma posicionamento um pouco
diferente quanto a essa sugestão.

Inicialmente, embora seja bens permanentes, trata-
se de um contrato de serviço e não de aquisição, posto que
sequer não daria tempo para tal realização.

Enquanto Unidade mais indicada para tal
realização, cremos que a própria Comissão de Votação
Paralela - CAVE seria a mais eficiente, posto que conhece bem
as características, como tamanho e modelo do mobiliário e
outras necessidades que talvez não visualizemos nesse
momento, correndo o risco de não atingirmos o padrão
exigido pela Comissão.

Assim, devolvo o procedimento para avaliar nossa
informação.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 22/06/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093538 e o código CRC AB671800.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093538v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
 
De ordem, seguem os autos ao Assessor-Chefe da

Corregedoria Regional Eleitoral, em face do contido no Despacho
GDG Id. nº 1093374.

 
THIAGO LIMA BARROS

Oficial de Gabinete da CRE-AL
 

Documento assinado eletronicamente por THIAGO LIMA BARROS, Oficial de
Gabinete, em 23/06/2022, às 09:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093761 e o código CRC 642341FD.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093761v1

Despacho GCRE 1093761         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 59



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

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
Em face dos apontamentos do Sr. Chefe da SEPAT,

veiculados no Despacho 1093538, peço vênia para devolver o
feito à Diretoria-Geral, desta feita, para, considerando a
natureza da contratação, que diz respeito a serviços e não à
aquisição de material permanente, sugerir que a CPPE
delibere acerca da unidade e do gestor que ficará encarregado
da elaboração do novo Termo de Referência, podendo ser,
inclusive, ressalvado superior entendimento, a própria
comissão responsável pelos trabalhos da votação paralela.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2022, às 21:24, 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
1093579 e o código CRC 9C5EAB6A.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093579v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3929 - TRE-AL/PRE/CAVE

Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao que consta no

Despacho GSAD 1093579, especialmente no que pertine à sugestão
de deliberação acerca da unidade e do gestor que ficará encarregado
de elaboração do novo Termo de Referência específico para
aquisição/locação de móveis a serem utilizados na Auditoria das
Urnas Eletrônicas, ressalto que, não parece prudente a mudança de
gestão pretendida, pois se alteraria a gestão de setor com
maravilhoso "Know how" para alcance de Comissão que não tem o
menor conhecimento sobre locais, tramitações e outros itens sobre o
objeto a ser contratado.

Outrossim, a Comissão, ora em epígrafe, além das
atribuições inerentes aos cargos efetivos ocupados por seus
integrantes, diversos das constantes da Auditoria, tem sob sua
gestão o contrato de Filmagem e o de planejamento das eleições,
cujas atribuições acessórias envolvem a disposição logística,
a segurança,  coletas de preenchimentos de cédulas, treinamentos de
mesários do novo corpo funcional, formação e disposição de seções e
equipes , transmissão de imagens simultâneas, tudo em um
quantitativo já super elevado, razão por quê acrescer suas
responsabilidaes trariam encargos que, provavelmente,
comprometeria a saúde mental e bem-estar de seus componentes. 

Destarte, ilustríssimo senhor Diretor, a Comissão de
Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas, requer que ao
designar o gestor do referido Contrato, opte por servidor já
qualificado para tanto, para, dessarte, a contratação poder ser mais
célere e eficaz.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 23/06/2022, às 10:58, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Membro da Comissão, em 27/06/2022, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Informação 3929 (1093805)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 1



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093805 e o código CRC 460D1114.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093805v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
Em atenção à solicitação contida no

Despacho 1093579, firamdo pelo Sr. Secretário da
Administração, determino o direcionamento do feito à
Comissão Permanente de Planejamento de Pleitos Eleitorais -
CPPE, com a solicitação de que seja deliberado a qual unidade
e gestor será atribuída a tarefa de elaboração do novo Termo
de Referência voltado à locação/aquisição de mesas e cadeiras
necessárias para a condução dos trabalhos a cargo da
Comissão de Votação Paralela, uma vez que a avença
pretendida diz respeito a serviços e não à aquisição de
material permanente, conforme argumentado nos
apontamentos do  Sr. Chefe da SEPAT, veiculados no
Despacho 1093538. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/06/2022, às 12:37, 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
1093810 e o código CRC 043B1878.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093810v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
em atenção ao despacho GDG

(1093374), manifesto-me favorável ao teor do Termo de
Referência (1087519), sugerindo o devido prosseguimento do
feito. 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 23/06/2022, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093926 e o código CRC 976BB90A.

0005505-33.2021.6.02.8000 1093926v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3947 - TRE-AL/47ª ZE

Sr. Diretor-Geral,
 
Em atenção ao Despacho GDG 1093374, apresentamos manifestação
favorável à aprovação do Termo de Referência.
Registramos apenas uma observação quanto ao término de vigência
do contrato (item 6.1), previsto para 15/11/2022, considerando que
não há previsão de atividades após o prazo de 72h fixado para
entrega do material (item 3.3).
Campo Alegre/AL, 23 de junho de 2022.
José Sali Soares
Representante dos cartórios do interior na CPPE

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ SALI SOARES, Chefe de Cartório, em
23/06/2022, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094098 e o código CRC 1AA28D69.

0005505-33.2021.6.02.8000 1094098v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.

Sr. Diretor-Geral,

 

Em atenção ao Despacho GDG 1093374, apresentamos manifestação favorável à
aprovação do Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por DENYLSON DE SOUZA BARROS, Assessor-
Chefe, em 28/06/2022, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095719 e o código CRC 20D3CBBA.

0005505-33.2021.6.02.8000 1095719v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
De acordo com o Termo de Referência, no que diz

repeito às atribuições da CPPE.
Ademais, anuo com a observação constante

da Informação 3947 (1094098).

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 28/06/2022, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096038 e o código CRC 61F32B05.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Por meio do presente despacho, manifesto-me

favorável ao teor do Termo de Referência, opinando, portanto, pelo
seguimento do feito objeto deste Procedimento.

 
Respeitosamente,
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 30/06/2022, às 14:14, 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
1096480 e o código CRC D38ED559.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de junho de 2022.
Ao Senhor Diretor-Geral.
 
Senhor Diretor,
 
Em atendimento à

determinação consignada no despacho da lavra de Vossa
Senhoria, de evento 1093374, que trata, em síntese, da
manifestação quanto à aprovação do Termo de Referência
elaborado para contratação de serviços de serviços de
Filmagem, com monitoramento e produção do material
gravado para as Eleições de 2022, em 1° e 2° Turno, havendo
este último, pronuncia-se esta servidora por sua aprovação,
considerando que entendemos conter os elementos técnicos
necessários à aquisição desejada.

Por oportuno, em se tratando do Despacho
GDG 1093810, que versa, em síntese, acerca da tarefa de
elaboração do novo Termo de Referência voltado
à locação/aquisição de mesas e cadeiras necessárias para a
condução dos trabalhos a cargo da Comissão de Votação
Paralela, peço vênia para divergir, parcialmente, do
entendimento esposado pelo titular da Seção de Patrimônio,
pelos seguintes aspectos:

1) trata-se o termo de referência de documento
fundamental para definição do objeto e demais elementos
essenciais à perfeita contratação e execução dos serviços ou
compra, planejados pela Administração Pública, sendo a
expertise em sua elaboração ponto capital para conferir ao
negócio futuro firmado mairo segurança, evitando os
percalços que, não raras vezes, trazem extremos prejuízos ao
demandante;

2) a unidade em questão, SEPAT, tem em seu
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quadro agentes públicos que detém, pela prórpia dinâmica de
atuação em contratações, o domínio dos conceitos pertinentes
à formação de projeto básico, que não se resumem ao objeto
principal, este considerado como aquisição ou locação, mas
sim, envolve elementos acessórios, como prazos e condições
de fornecimento de bens ou serviços pretendidos pela
Administração;

3) o levantamento das necessidades pertinentes à
contratação em si, pode ser realizado em consulta, nos autos
da futura contratação, à CAVE, de acordo com o formato
imaginado pela referida comissão, sendo estes elementos
tópicos, ao redor dos quais orbitarão os demais elementos
para fiel execução e garantia da prestação dos serviços, estes
cruciais à formação de um termo de referência;

4) ao sopesar os argumentos citados na Informação
de evento 1093805, oriunda da CAVE, não obstante o seu
teor, verifica-se a participação na comissão de servidora que,
em nosso pensamento, também teria a expertise para elaborar
o documento ora em questão, a ilustre colega Luciana Wander
de Oliveira Melo, titular da Seção de Almoxarifado,
indubitavelmente com acervo técnico em igual patamar dos
servidores componentes da SEPAT, considerando que a
referida unidade tem como principal atividade a instrução das
aquisições de material de consumo, utilizados neste Tribunal
Regional.

Ante o externado, não obstante não corroborar com
o pensamenteo esposado quanto a qualquer óbice de
elaboração do TR por parte da SEPAT, pela natureza da
aquisição (se compra ou locação), com a devida vênia,
entende esta servidora pela possibilidade de assunção da
responsabilidade para confecção do termo de referência por
parte da CAVE, posto que tem a titular da Seção de
Almoxarifado como membro componente da citada comissão.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 01/07/2022, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096948 e o código CRC 5007C794.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Vieram os autos à CPPE para manifestação acerca da

aprovação do Termo de Referência aprensentado no evento 1087519.
Hovue aprovação, conforme direcionamentos dos membros.

Outrossim, consta dos autos despacho de Vossa Senhoria
no sentido de colher manifestação da CPPE acerca de qual unidade e
gestor ficariam encarregados pela elaboração de TR
sobre locação/aquisição de mesas e cadeiras necessárias para a
condução dos trabalhos a cargo da Comissão de Votação Paralela.

Em evento de número 1093538, o Senhor Chefe da
SEPAT informa que, considerando a natureza da contratação, que diz
respeito a serviços e não à aquisição de material permanente, sugere
que a CPPE delibere sobre a temática, sugerindo, inclusive, que a
demanda poderia ficar a cargo da Comissão responsável pelos
trabalhos de votação paralela.

Por seu turno, os gestores da contratação de filmagem
asseveram que "não parece prudente a mudança de gestão
pretendida, pois se alteraria a gestão de setor com
maravilhoso "Know how" para alcance de Comissão que não tem o
menor conhecimento sobre locais, tramitações e outros itens sobre o
objeto a ser contratado".

Adiantam, também, que "a Comissão, ora em epígrafe,
além das atribuições inerentes aos cargos efetivos ocupados por seus
integrantes, diversos das constantes da Auditoria, tem sob sua
gestão o contrato de Filmagem e o de planejamento das eleições,
cujas atribuições acessórias envolvem a disposição logística,
a segurança,  coletas de preenchimentos de cédulas, treinamentos de
mesários do novo corpo funcional, formação e disposição de seções e
equipes , transmissão de imagens simultâneas, tudo em um
quantitativo já super elevado, razão por quê acrescer suas
responsabilidaes trariam encargos que, provavelmente,
comprometeria a saúde mental e bem-estar de seus componentes". 

Ocorre que o referido incidente está atrasando o
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prosseguimento das medidas referentes aos trabalhos da votação
paralela, propriamente dita.

Assim, sugiro que seja dado prosseguimento ao presente
processo e que as discussões sobre a contratação de aluguel de
cadeiras sejam feitas em processo específico a ser instaurado pela
Comissão de Votação Paralela para tramitação em apartado,
contendo as informações sobre o incidente de atribuições a ser
deliberado por Vossa Senhoria e pela Presidência do Tribunal.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Membro da Comissão, em 01/07/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1097703 e o código CRC 3580A0D7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de julho de 2022.
 
De acordo com o despacho CPPE 1097703.
Encaminhem-se os autos à Comissão de Auditoria e

Votação Eletrônica para proceder na forma sugerida no sobredito
despacho.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/07/2022, 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
1097876 e o código CRC 9332F6C6.

0005505-33.2021.6.02.8000 1097876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 797 / 2022 - TRE-AL/PRE/CAVE
Maceió, 08 de julho de 2022.

Para: Direção -Geral.

Assunto: ADITAMENTO. TERMO DE REFERÊNCIA. INFORMAÇÃO. TRANSMISSÃO PELO
YOUTUBE. VOTAÇÃO PARALELA.

 

Senhor Diretor,
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho GDG 1097876,

sirvo-me deste para informá-lo que, acolhendo a sugestão ofertada por Vossa
Senhoria, fora inaugurado o Procedimento SEI nº 0007023-24.2022.6.02.8000 ,
onde será discutida, de forma apartada destes e com a maior brevidade
possível, o formato e a gestão de contrato para locação de bens móveis e
computadores para a utilização na Auditoria das Urnas Eletrônicas, estando,
dessarte, apto estes autos ao seu regular prosseguimento.

Outrossim, ressalto que, diante da participação da co-gestora do
contrato, senhora Flávia Lima Gomes de Barros, em reunião realizado no
Tribunal Superior Eleitoral no último mês, fora consolidada as diretrizes
pertinentes à contemplação da transmissão simultânea pelo youtube (dos
TRE's), devendo os respectivos Termos de referências serem adequados a
essas diretrizes.

Em virtude do supracitado, procedo ao aditamento do TR
constante nestes, com a adição do item II, consistindo estes na transmissão
ora referida, e, reitero o pedido para o prosseguimento do feito.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 08/07/2022, às 11:50, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102189 e o código CRC FDC841C8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS

PLEITOS ELEITORAIS

 

 

1. Objeto

SERVIÇOS — PESSOA JURIDICA — Contratação de
serviços de Filmagem, com monitoramento e produção
do material gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2°
Turno, havendo este último.

 

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 de 2022.

 

6. Prazo de Entrega/Execução

A instalação/montagem do ambiente deverá serfeita no
dia 01 de outubro de 2022, às 10 horas,e a utilização no
dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a desinstalação
será procedida logo após a conclusão dos trabalhos no
mesmo dia, 02 de outubro de 2022.
Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser
procedida na véspera do dia da eleição do segundo
turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h, e sua
consequente desinstalação logo após a conclusão dos
trabalhos de auditoria, no dia da eleição pertinente ao
segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022.
 

7. Adjudicação
Por item

 

8. Classificação Orçamentária
PTRES 167864
Natureza da Despesa 339039

 

9. Local de Entrega
(A ser definido e informado previamente à contratada).

 

10. Unidade Fiscalizadora

Conforme Portaria 260 – 2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG e
alteração constante na Portaria 155/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AGE

Gestoras do presente contrato – SEI
000415947.2021.6.02.8000, evento 0906316.
 

 
Maceió - AL, 08 de julho de 2022.

 
Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência - Gestoras do

contrato de filmagem :
 

 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES
RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE
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FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS
LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA.

 
Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
COMISSAO 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 de 2022.
 
II - EXECUÇÃO.
 
ITEM 1 - FILMAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO DAS URNAS ELETRÔNICAS
AUDITADAS:
 
2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela,
tais como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e
Encerramento da Votação.
2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente
com espaço suficiente à instalação de 20 (vinte) seções eleitorais conforme
determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução nº
23.673/2021, para a respectiva auditoria, devendo-se observar às seguintes
especificações:
2.2.1. Serão dispostas duas câmeras para cada uma das 20 (vinte) urnas
eletrônicas, contemplando os planos de gravação do esboço, bem como mais
04 (quatro) câmeras independentes, posicionadas de modo a abranger todo
ambiente da votação paralela, totalizando-se 44 (quarenta e quatro) câmeras;
2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia
superior, sendo um microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor
das urnas eletrônicas;
2.2.3. Logo, são necessários 20 (vinte) Microfones de cabeça (tipo headset)
com boa resolução, a fim de garantir a boa captação do áudio em caso de
ambientes externos, a serem utilizados pelos servidores que cantarão o voto;
2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 02 (duas) vias
independentes e simultâneas, mais 02 (duas) vias para efeito de backup no
formato PENDRIVER, DVD ou superior, com possibilidade de recuperação dos
dados imediatamente após o final dos trabalhos;
2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em 04 (quatro)
monitores de 50” (cinquenta polegadas), com recurso de PIP (Picture in
picture) ou com uso de multiplexador ou equivalente;
2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação
paralela, de 7 às 17 horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem
omissão de qualquer momento da Auditoria de Funcionamento das Urnas,
considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de segundo turno,
ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas
utilizados no primeiro turno, qual seja, 20 (vinte) urnas eletrônicas, conforme
inciso I,  do artigo 58, da Resolução TSE 23.673/2021.
2.2.7. Considerando que o início da gravação dá-se às 7 horas, todos os
equipamentos devem ser montados e testados já no dia anterior, véspera de
cada turno das eleições;
2.2.8. A equipe da empresaa contratada para execução do objeto ora
contratado, deve comparecer à Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, às 10h da véspera da realização da auditoria, para fins do que
preceituado no 2.2.7.
2.2.9. Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da
Sede do Tribunal Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e
serem dispostas no local onde se realizará a auditoria, tão somente quando
presentes os membros da comissão no local;
2.2.10. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de
gravação deverá permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer
obstáculo;

  ITEM 2 - TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE:

2.2.11. Ser a transmissão da Auditoria das Urnas Eletrônicas reproduzida em
tempo real no canal do Youtube do Tribunal com proporção de 16:9 (1.280 x
720) e seguir os padrões de qualidade exigidos pela  plataforma, com o
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720) e seguir os padrões de qualidade exigidos pela  plataforma, com o
Contratante sendo o responsável pelo fornecimento da chave de acesso ao
referido canal.
 2.2.12. No canal do Youtube, o áudio e vídeo capturados dos 04 (quatro)
pontos, deverão ser transformados em um único fluxo de dados (streaming) e
cada ponto de origem ocupará uma área delimitada da tela formando um
painel em grade tipo 2 X 2, proporcional o número de dispositivos utilizados.
2.2.13. Link de internet com velocidade mínima de 100mbps (Download) e 50
(Upload).
2.2.14. 04 (quatro) Câmeras com resolução mínima FullHD 1080 x 1920 linhas.
2.2.15. 01 (um) microcomputador com software adequado e licenciado (ou com
licenciamento livre) para geração do fluxo de dados a ser enviado para o canal
do TRE-AL no Youtube. Sendo que a(o) CONTRATADA(O) deverá, de acordo
com a tecnologia a ser utilizada, dimensionar o quantitativo de
microcomputadores ou dispositivos necessários ao cumprimento do exigido
neste instrumento.

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, na quarta-feira, às 14h, da penúltima semana
antes da eleição, 1º e 2º turnos, se houver este último, no Edifício-Sede do
TRE/AL, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta cidade,
para reunião com a Comissão gestora da Auditoria de Funcionamento das
Urnas Eletrônicas, cuja finalidade será a apresentação do cróqui elaborado
pela Comissão e vistoria no local onde se dará a Auditoria, evitando
pendências de qualquer ordem;
3.2.1. Se, após reunião referida no item 3.2., constatar-se necessário, será
agendada simulação da Auditoria, utilizando-se o equipamento de filmagem e
monitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de
gravação e de backup, para a realização desse 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 própriacontratante;
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 de pendriver, DVD,  ou mídia superior,
acondicionadas em box resistente e  devidamente identificados;
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, extensão elétrica, adaptadores para
tomadas, etc;
3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10
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 (ou seja, fornecer os
equipamentos para garantir a filmagem ininterrupta das vinte1 urnas
eletrônicas e do ambiente geral da auditoria), 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 18-10-2005
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 . 1 2 . 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 . 1 3 . 1 . 
função, bem assim se próprios ou locados;
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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.
 
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 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização
das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da
vigência à nova data.
 
Maceió - AL, 03 de junho de 2022.

 

Responsáveis pela elaboração deste Projeto - Gestoras do contrato de
filmagem :

 
 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES

RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE
FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS

LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA.
 

Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG
 
 
 

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 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.

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 

ANEXO

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
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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, inclusive headset
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: _____________

Documento assinado eletronicamente por TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, Membro da Comissão, em 08/07/2022, às 12:04, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102242 e o código CRC 45184CFF.
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Termo de Referência CAVE 1102242         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 20



 
  

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

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

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

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

PROP- 07-07/2021 PROPOSTA COMERCIAL 

Empresa: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS    

Objeto: SERVICO DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DA ELEIÇÃO PARALELA 2022 E 
TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE  

 

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 no ano de 2022 em primeiro e segundo turno. 

EQUIPAMENTOS  

44 CAMERAS IP FULL HD  RESOLUÇÃO 1920 X 1080 

03 GRAVADORES DE IMAGEM 

04 TELAS 55 POLEGADAS 

06 COMPUTADORES 

02 NOBREAK 1200VA 

44 PEDESTAIS 

20 MICROFONES 

01 MESA DE SOM 

01 GERADOR 3.2KVA 

10 BANCO DE BATERIAS 

04 TÉCNICOS DE ÁUDIO E VÍDEO 

01 LINK DE INTERNET 200MB 

 

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 televisões de 55 

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

após o termino do evento. 
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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.hspfibra.com.br 

 

HSP TECNOLOGIA E ENGENHARIA 
ELÉTRICA – TELECOM – AUTOMAÇÃO - ÁUDIO 

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

PROP- 07-07/2021 
 

  

 

CUSTO DO SERVIÇO 1º TURNO 

86.606,25 (Oitenta e seis mil seiscentos e seis reais e vinte cinco centavos) 

 

CUSTO DO SERVIÇO 2º TURNO 

86.606,25 (Oitenta e seis mil seiscentos e seis reais e vinte cinco centavos) 

 

CUSTO DO SERVIÇO 1º + 2º TURNO 

173.212,50 (Cento e setenta e três mil, duzentos e doze reais e cinquenta centavos) 

 

 

 
 

 
Formas de pagamento:......A combinar  
Validade da Proposta:......... 90 dias 

 

Maceió/AL, 05 de Julho de 2022 

 

           
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, 11 de julho de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação de serviços de Filmagem,

com monitoramento e produção do material gravado para as
Eleições de 2022 em 1° e 2° Turno, havendo este último, de
acordo com Termo de Referência presente no
evento 1102242.

 
Vieram os autos para atualização da pesquisa de

preço e competente instrução contratual - Despacho GDG
(1091524), após alteração no quantitativo de câmeras a serem
utilizadas na contratação.

 
Em consulta aos potenciais fornecedores, a

empresa Staff informou que já não mais possui
disponibilidade para atendimento do objeto, em virtude do
elevado aumento no quantitativo de câmeras (1092435), a
empresa HSP apresentou nova proposta de preço, já
contemplando o último ajuste feito no Termo de Referência,
onde foram consolidadas as diretrizes pertinentes à
contemplação da transmissão simultânea pelo youtube (dos
TRE's), 1102566.

 
Buscamos, ainda, na plataforma Banco de Preços,

contratações firmadas por outros Regionais, de objeto
semelhante, neste exercício, proporcionalizando o valor
contratado a partir do quantitativo de câmeras demandado em
cada contratação, obtendo-se o valor médio estimado total de
R$ 178.444,93 (cento e setenta e oito mil quatrocentos e
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quarenta e quatro reais e noventa e três centavos).
 

Proposta Evento 1º Turno 2º Turno Total Câmeras

TRE/PI 1102569 R$
60.600,00

R$
42.500,00

R$
103.100,00 25

TRE/RN 1102574 R$
23.000,00

R$
20.000,00

R$
43.000,00 25

TRE/RS 1102577 R$
79.495,00

R$
79.495,00

R$
158.990,00 27

TRE/RO 1102580 R$
13.826,00

R$
13.826,00

R$
27.652,00 6

 
Valores atualizados, considerando o

total de 44 (quarenta e quatro) câmeras
Proposta 1º Turno 2º Turno Total

HSP R$ 86.606,25 R$ 86.606,25 R$ 173.212,50
TRE/PI R$ 106.656,00 R$ 74.800,00 R$ 181.456,00
TRE/RN R$ 44.480,00 R$ 35.200,00 R$ 75.680,00
TRE/RS R$ 129.547,41 R$ 129.547,41 R$ 259.094,81
TRE/RO R$ 101.390,67 R$ 101.390,67 R$ 202.781,33

Valor médio R$ 92.936,06 R$ 85.508,86 R$ 178.444,93
 
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação

na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com ampla participação.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/07/2022, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102587 e o código CRC 3E49158B.
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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 julho de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos contratação de serviços de

Filmagem, com monitoramento e produção do material gravado para
as Eleições de 2022 em 1° e 2° Turno, havendo este último, de
acordo com Termo de Referência presente no evento 1102242.

 
Dando continuidade ao trâmite, encaminho o

procedimento em tela à SLC, para elaboração da minuta do
instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º, Inciso IX, da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente remessa à AJ-
DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à COFIN para realização da reserva

de crédito.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 11/07/2022, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102622 e o código CRC 170E11BB.
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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 julho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1102622).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/07/2022, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102635 e o código CRC FE981A44.

0005505-33.2021.6.02.8000 1102635v1

Despacho COFIN 1102635         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 8



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

DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
 
Esta Diretoria se dá por ciente do inteiro teor

consubstanciado no Memorando nº 797/2022 (1102189), cuja
temática trata do aditamento ao termo de referência constante
nos autos.

 
Assim, considerando o direcionamento do feito a

outras unidades para as providências competentes, determino,
por ora, o arquivamento dos autos no Gabinete DG.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 11/07/2022, às 19:21, 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
1102656 e o código CRC 872E5FCE.

0005505-33.2021.6.02.8000 1102656v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0005505-33.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO GLOBAL 

   Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos objetivando a contratação de serviços de filmagem, com monitoramento 
e produção do material gravado, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de 
Planejamento da Eleiçoes Gerais de 2022 deste Tribunal. 
 

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores 
alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis  Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, 
de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por 
meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas 
licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de serviços de filmagem, com 
monitoramento e produção do material gravado, dos procedimentos de Auditoria de 
Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados nas 
Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado de acordo 
com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos. 

1.2. As atividades relativas ao 2º turno estarão condicionadas à realização do mesmo. 

1.3. A especificação dos serviços, datas, horários e prazos, estão detalhados no item 6 do 

Termo de Referência. 

1.4. O prazo de vigência do contrato tem início na data de sua assinatura e término no dia 15 

de novembro de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força 

maior, cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data. 

2 - DA PARTICIPAÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

2.1 . Poderão participar deste os interessados  do ramo pertinente ao 
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado 
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas 
as demais exigências deste Edital e seus anexos. 

2.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual 

- MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 
de 1993; 

e) que estejam sob falência, concurso de credores, 

concordata ou em processo de dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro 

grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no 

exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de 

cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente 

às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de 

acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho 

Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 

229/2016-CNJ). 

2.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 

campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49; 

b)      que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 
anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 
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da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do 

art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h)    que os serviços sejam prestados por empresas que 

comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da 

Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
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4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

a) Valor global dos serviços ofertados, considerando o quantitativo total estimado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 

de Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, 

sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor global dos serviços, 

considerando os dois turnos de eleição. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 
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ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) 

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances. 

6.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 

6.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o 

que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo 

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até 

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o 

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais 

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.13.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens 

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência 

ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da 

Economia; 

 
6.13.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 
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6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva 

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

6.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço global, conforme 

definido neste Edital e seus anexos. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios 

de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 

fechado. 

6.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de 

desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.21.1. no pais; 

6.21.2. por empresas brasileiras; 

6.21.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

6.21.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

6.22. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

6.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro 

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em 

condições diferentes das previstas neste Edital. 

6.23.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo 

ser acompanhada pelos demais licitantes. 

6.23.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no 
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prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, 

dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 

relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 7º e no §9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na 

sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa 

RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço 

final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo global fixado para os serviços ora licitados é de R$ 178.444,93 
(cento e setenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três 
ventavos), de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
7.3.1.1. O preço máximo estimado também  será aferido em relação ao valor 
total por turno de eleição, qual seja R$ 92.936,06 para o Primeiro Turno e 
R$ 85.508,86 para o Segundo Turno.  

 

7.3.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela 

ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 

indícios que fundamentam a suspeita. 

 
7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 

poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas 

de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, 

e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

7.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação: a) os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente 
e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação 
sugerido no ANEXO II; e  b) a Planilha de Custos por Turno preenchida, no modelo constante 
no Anexo I-A. 
 
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará 

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme 

disposto no item 6.23. 

7.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8 – DA  HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

8.1.1.  SICAF; 
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8.1.2.  Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 

a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

8.2.1.  Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

8.2.2.  A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3.  O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

8.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

8.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes 

será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e 

habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

8.5.1.  O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à 

data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2.  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

8.5.3.  O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, 
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o licitante será convocado a encaminhá- los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 

(duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento 
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 
 
 
8.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 
 
8.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente 

em nome da matriz. 

 
8.9.1.  Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
8.10. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.10.1. Habilitação jurídica: 

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da 

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 

em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da 

indicação dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 
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decreto de autorização; 

g) autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente para desempenho 

de suas atividades. 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 
 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) 

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c)     prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 

de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

f) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

8.10.2.1. O licitante que se enquadre como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 
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pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de 

regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

8.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor 

individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado 

previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da 

prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e 

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações 

contábeis do último exercício. 

 
8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal 

e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 

atenda a todas as demais exigências do edital. 

 
8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 
 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte no que tange à regularidade 

fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não 

comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

8.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que 
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estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os 

requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências 

do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação 

cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) 

item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para 

a habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

8.11. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 
9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada 

pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante 

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário e total dos serviços ofertados, por turno de eleição; 

e) conter o preço global dos serviços para os dois turnos de eleição. 

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

9.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor 

unitário em algarismos e o valor total em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

9.4.1.  Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, 

prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos 

e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
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9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10 - DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista 

da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

10.1.1.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.1.1.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

10.1.1.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o 

prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.2.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.3. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
 
11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada 

a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e 

os que dele dependam; 
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando 

o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de 

lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

11.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac- símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

 

11.4. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

 
12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
13.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br, 

ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no item 21.11 

deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

 

13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação. 

 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
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enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

 

13.6.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

 

13.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

13.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 
14 – DA CONTRATAÇÃO 

 
14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de execução em 
conformidade com este edital. 

14.2. Homologada a licitação, a Administração convocará, por escrito, o adjudicatário 
para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o Contrato. 

14.3. Antes da contratação, será exigida a comprovação da regularidade fiscal da 
empresa vencedora do certame. 

14.4. A recusa em assinar o contrato apontado, no prazo estatuído no item 14.2, 
implicará a decadência do direito à contratação. Neste caso, o adjudicatário inadimplente 
será sancionado com a multa prevista para o descumprimento total da obrigação, sem 
prejuízo da indenização devida à Administração por perdas e danos. 

14.5. Para celebrar o contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições 
de habilitação. 

14.6. Quando o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato e retirar a Nota de 
Empenho, injustificadamente, ou não apresentar situação regular, no ato da contratação, será 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

14.7. O prazo estipulado no item 14.2 poderá ser prorrogado, a pedido fundamentado 
do adjudicatário, aceito pela Administração, uma única vez e por igual período. 

14.8. Os termos do contrato vincular-se-ão estritamente às disposições deste 
instrumento e às condições da proposta da empresa vencedora. 

 

15 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Minuta de edital (novo TR) (1102857)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 26

mailto:slc@tre-al.jus.br
mailto:slc@tre-al.jus.br


 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
15.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no SICAF, 
pelo     prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das 
demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 
15.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis 
cominações legais. 
 
15.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a 
Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
15.4. Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, garantidos o contraditório 
e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes sanções: 
 

a) Advertência, em virtude do descumprimento 
de obrigações de pequena monta, podendo a Administração, no caso de 
haver o cometimento reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, 
aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) Multa de 1% (um por cento), por hora de atraso, sobre o 
valor total do contrato, em caso de atraso injustificável na 
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apresentação dos equipamentos, no dia anterior ao referendo, e 
início das filmagens, no dia do pleito; 

b.2) 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; 

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, em virtude de inexecução total. 

c) Suspensão temporária de participação em licitações e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei Nacional n° 8.666/93;. 

 
15.5. As situações ensejadoras de penalidades serão previamente analisadas pelo gestor do 
contrato, que deverá informar detalhadamente o fato ocorrido e o(s) eventual(is) prejuízo(s) 
sofrido(s) pela Administração, assegurados à CONTRATADA os princípios da ampla defesa e 
contraditório, no respectivo processo administrativo, no prazo de 05(cinco) dias úteis. 
 
15.6. Se o motivo ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, 
devidamente justificado e aceito pela Administração do TRE/AL, a contratada ficará isenta das 
penalidades mencionadas. 
 
15.7. As sanções previstas nos subitens “c” e “d” poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
15.8. Da aplicação das penalidades previstas caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
a partir da data da intimação, conforme previsto no art.109 da Lei 8.666/93. 
 
15.9. Após o trânsito em julgado do processo de aplicação de penalidade, o valor da multa 
porventura aplicada será descontado automaticamente da nota fiscal a que vier a fazer jus, 
inclusive de faturas oriundas de outros contratos celebrados com TRE/AL. 
 
15.10. Em caso de inexistência ou insuficiência de créditos será enviada à contratada GRU, e, 
caso não haja o pagamento no prazo estipulado, o valor devido será objeto de inscrição em 
Dívida Ativa da União cobrado com base na Lei n.°6.830/80, sem prejuízo da correção 
monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) ou outro índice que por ventura 
venha a substituí-lo. 
 

15.10.1 A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
15.11. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente poderá 
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se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos reais e comprovados. 
 
15.12. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados, total ou 
parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em 
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos 
casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade 
das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua 
execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração. 
 

15.13. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta ao 
licitante contratado. 

15.13.1  O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
15.14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da 
matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
15.15. Os atos administrativos de rescisão contratual e de aplicação das sanções, com exceção 
de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
16 - DO PAGAMENTO 

 
16.1 O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta-corrente, 
em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, devidamente 
atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 

16.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventu-
almente aplicadas; 

16.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento; 

16.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as re-
tenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária; 

16.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, para que sobre o valor 
do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

16.6. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 

16.7. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

16.8. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, 
apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde 

Minuta de edital (novo TR) (1102857)         SEI 0005505-33.2021.6.02.8000 / pg. 29



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = 
Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644,  
assim apurado: I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 
                                  365 365 
 
TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

 
17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1.       As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos 
ao PTRES n° 167864, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica). 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
18.1.  As obrigações da contratante estão disponíveis na minuta do Contrato (Anexo III). 
 
 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
19.1.  As obrigações da Contratada  estão disponíveis na minuta do Contrato (Anexo III). 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

20.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

20.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 

atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. A homologação 

do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.4.       A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

20.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse 

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

20.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
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propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

seá o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

20.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público 

 
20.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 

20.10.  Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
20.11.  O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
20.12.  Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
20.13.  O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 21.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre- al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
20.14.  Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 

ANEXO I-A – Planilha de custo por turno;   
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta de Contrato. 

20.15.  Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

  

  

1. Objeto 

SERVIÇOS — PESSOA JURIDICA — Contratação de serviços de Filmagem, com 

monitoramento e produção do material gravado para as Eleições de 2022 em 1° e 2° 

Turno, havendo este último. 

  

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 de 2022. 

  

6. Prazo de En-

trega/Execução 

A instalação/montagem do ambiente deverá serfeita no dia 01 de outubro de 2022, às 

10 horas,e a utilização no dia 02 de outubro de 2022, e, por fim, a desinstalação será 

procedida logo após a conclusão dos trabalhos no mesmo dia, 02 de outubro de 2022. 

Em havendo segundo turno, a entrega deverá ser procedida na véspera do dia da elei-

ção do segundo turno, qual seja, 29 de outubro de 2022, às 10h, e sua consequente 

desinstalação logo após a conclusão dos trabalhos de auditoria, no dia da eleição per-

tinente ao segundo turno, qual seja, 30 de outubro de 2022. 

  

7. Adjudicação 
Por item 
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8. Classificação 

Orçamentária 

PTRES 167864 

Natureza da Despesa 339039 

  

9. Local de En-

trega 

(A ser definido e informado previamente à contratada). 

  

10. Unidade Fis-

calizadora 

Conforme Portaria 260 – 2021 – TRE-AL/PRE/DG/GDG e alteração constante na Por-

taria 155/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AGE 

 

Gestoras do presente contrato – SEI 000415947.2021.6.02.8000, evento 0906316. 

  

  

Maceió - AL, 08 de julho de 2022. 

  

Responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência - Gestoras do contrato de filmagem : 

  

 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES 

RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE 

FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS 

LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA. 

  

Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG 

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

COMISSAO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO EXECUTIVO DOS PLEITOS ELEI-

TORAIS 
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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 vo-

tação paralela, a serem realizados por ocasião das Eleições de 2022. 

  

II - EXECUÇÃO. 

  

ITEM 1 - FILMAGEM E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO DAS URNAS ELETRÔNICAS AUDITA-

DAS: 

  

2.1. O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais como: Abertura 

dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

2.2. Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente com espaço sufi-

ciente à instalação de 20 (vinte) seções eleitorais conforme determinado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, por meio da Resolução nº 23.673/2021, para a respectiva auditoria, devendo-se obser-

var às seguintes especificações: 

2.2.1. Serão dispostas duas câmeras para cada uma das 20 (vinte) urnas eletrônicas, contem-

plando os planos de gravação do esboço, bem como mais 04 (quatro) câmeras independentes, 

posicionadas de modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 44 (quarenta 

e quatro) câmeras; 

2.2.2. Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo um 

microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 

2.2.3. Logo, são necessários 20 (vinte) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, 

a fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados 

pelos servidores que cantarão o voto; 
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2.2.4. Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 02 (duas) vias independentes e simultâ-

neas, mais 02 (duas) vias para efeito de backup no formato PENDRIVER, DVD ou superior, 

com possibilidade de recuperação dos dados imediatamente após o final dos trabalhos; 

2.2.5. Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em 04 (quatro) monitores de 50” (cin-

quenta polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou equi-

valente; 

2.2.6. O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 

17 horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Au-

ditoria de Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de 

segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas utili-

zados no primeiro turno, qual seja, 20 (vinte) urnas eletrônicas, conforme inciso I,  do artigo 58, 

da Resolução TSE 23.673/2021. 

2.2.7. Considerando que o início da gravação dá-se às 7 horas, todos os equipamentos devem ser 

montados e testados já no dia anterior, véspera de cada turno das eleições; 

2.2.8. A equipe da empresaa contratada para execução do objeto ora contratado, deve comparecer 

à Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, às 10h da véspera da realização da auditoria, 

para fins do que preceituado no 2.2.7. 

2.2.9. Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal 

Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se 

realizará a auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local; 

2.2.10. O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá 

permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 

  ITEM 2 - TRANSMISSÃO PELO YOUTUBE: 

2.2.11. Ser a transmissão da Auditoria das Urnas Eletrônicas reproduzida em tempo real no canal 

do Youtube do Tribunal com proporção de 16:9 (1.280 x 720) e seguir os padrões de qualidade 

exigidos pela  plataforma, com o Contratante sendo o responsável pelo fornecimento da chave 

de acesso ao referido canal. 

 2.2.12. No canal do Youtube, o áudio e vídeo capturados dos 04 (quatro) pontos, deverão ser 

transformados em um único fluxo de dados (streaming) e cada ponto de origem ocupará uma 

área delimitada da tela formando um painel em grade tipo 2 X 2, proporcional o número de 

dispositivos utilizados. 

2.2.13. Link de internet com velocidade mínima de 100mbps (Download) e 50 (Upload). 

2.2.14. 04 (quatro) Câmeras com resolução mínima FullHD 1080 x 1920 linhas. 

2.2.15. 01 (um) microcomputador com software adequado e licenciado (ou com licenciamento 

livre) para geração do fluxo de dados a ser enviado para o canal do TRE-AL no Youtube. Sendo 
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que a(o) CONTRATADA(O) deverá, de acordo com a tecnologia a ser utilizada, dimensionar o 

quantitativo de microcomputadores ou dispositivos necessários ao cumprimento do exigido neste 

instrumento. 

 

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, na quarta-feira, às 14h, da penúltima semana antes da eleição, 1º 

e 2º turnos, se houver este último, no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na Avenida Aristeu de 

Andrade, nº 377, Farol, nesta cidade, para reunião com a Comissão gestora da Auditoria de Fun-

cionamento das Urnas Eletrônicas, cuja finalidade será a apresentação do cróqui elaborado pela 

Comissão e vistoria no local onde se dará a Auditoria, evitando pendências de qualquer ordem; 

3.2.1. Se, após reunião referida no item 3.2., constatar-se necessário, será agendada simulação 

da Auditoria, utilizando-se o equipamento de filmagem e monitoração, sendo facultado à Con-

tratada a alocação dos equipamentos de gravação e de backup, para a realização desse 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 enten-

der 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 própriacontratante; 

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 

de pendriver, DVD, ou mídia superior, acondicionadas em box resistente e  devidamente identi-

ficados; 

3.4. Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da Execução, com etique-

tas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e números e contemplando minimamente os se-

guintes 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); 
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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 produ-

ção, tais como: câmeras filmadoras, fitas, microfones, televisores, pedestais, cabos, no- 

breaks, extensão elétrica, adaptadores para tomadas, etc; 

3.6. Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 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 (ou seja, fornecer os equipamentos para garantir a filmagem 

ininterrupta das vinte1 urnas eletrônicas e do ambiente geral da auditoria), 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 18-10-2005 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, obri-

gações 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 pró-

prio 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; 
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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. 

  

V - FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL: 

  

5.1. A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo Presidente da Co-

missão 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 15 de 

novembro de 2022, salvo alteração de data de realização das eleições por motivo de força maior, 

cabendo, nesse caso a adequação da vigência à nova data. 

  

Maceió - AL, 03 de junho de 2022. 

 Responsáveis pela elaboração deste Projeto - Gestoras do contrato de filmagem : 

 TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES 

RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE 

FLÁVIA LIMA COSTA GOMES DE BARROS 
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LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE BRÊDA. 

  

Portarias 260-2021 e 155 - 2022 — TRE-AL/PRE/DG/GDG 

  

  

  
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 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 mem-

bros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo tal condição constar expressamente dos editais de licitação. 
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ANEXO I-A 

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, inclusive headset 

h) Monitores 

i) Multiplexador 

j) Torres de iluminação 

k) Vídeo de DVD 

l) Outros (especificar) 

 

4. MATERIAL DE CONSUMO 

a) DVD 

b) Outros (especificar) 
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5. DEMAIS COMPONENTES 

a) Despesas administrativas 

b) Lucro 

c) Tributos 

d) ISS 

e) COFINS 

f) PIS 

g) SIMPLES 

 

TOTAL POR TURNO: 
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                    ANEXO II 
 

                                                   PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Nã
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

Contrato Nº XX/2021 

Processo Nº 0005505-33.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CELEBRADO COM A EMPRESA XXXXX 

 
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão do 

Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado neste Município, 
e a empresa XXXX, com endereço XXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXX, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem celebrar o 
presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, com fulcro na Lei n°. 8.666/93, em 
consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), devendo ser observadas as seguintes cláusulas: 

 

 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 

Este contrato será regido pela Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, e pelo Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019, sendo-lhe aplicado, a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, ficando os 
contratantes sujeitos às normas desta, e ainda pelas disposições da Lei n° 8.078/90 que 
sejam compatíveis com o regime de direito público. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplica-se, também, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o 
caminho: Informações gerais, Norma de Contratação. 

 
 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 
Este contrato tem por objeto a de serviços de filmagem, com 

monitoramento e produção do material gravado, dos procedimentos de Auditoria de 
Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem realizados 
nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado de 
acordo com a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus 
anexos. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As atividades relativas ao 2º turno estarão condicionadas à 
realização do mesmo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A especificação dos serviços, datas, horários e prazos, estão 
detalhados no item 6 do Termo de Referência. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA –  DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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 O vídeo deverá abordar todas as etapas do processo de votação paralela, tais 
como: Abertura dos Trabalhos de Votação, Rotinas de Votação e Encerramento da Votação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO -  Toda a filmagem será realizada nesta cidade de Maceió, em um ambiente 
com espaço suficiente à instalação de 20 (vinte) seções eleitorais conforme determinado pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral, por meio da Resolução nº 23.673/2021, para a respectiva auditoria, de-
vendo-se observar às seguintes especificações: 

a)  Serão dispostas duas câmeras para cada uma das 20 (vinte) urnas eletrônicas, contem-
plando os planos de gravação do esboço, bem como mais 04 (quatro) câmeras independentes, 
posicionadas de modo a abranger todo ambiente da votação paralela, totalizando-se 44 (qua-
renta e quatro) câmeras; 

b)  Captação de áudio por meio de microfones ou similar com tecnologia superior, sendo um 
microfone para cada câmera focada no terminal do eleitor das urnas eletrônicas; 

c)  Logo, são necessários 20 (vinte) Microfones de cabeça (tipo headset) com boa resolução, a 
fim de garantir a boa captação do áudio em caso de ambientes externos, a serem utilizados 
pelos servidores que cantarão o voto; 

d)  Gravação de áudio e vídeo para cada câmera, em 02 (duas) vias independentes e simultâ-
neas, mais 02 (duas) vias para efeito de backup no formato PENDRIVER, DVD ou superior, com 
possibilidade de recuperação dos dados imediatamente após o final dos trabalhos; 

e)  Monitoramento simultâneo de todas as câmeras em 04 (quatro) monitores de 50” (cin-
quenta polegadas), com recurso de PIP (Picture in picture) ou com uso de multiplexador ou 
equivalente; 

f) O período de gravação deverá ser o da duração do processo de votação paralela, de 7 às 17 
horas no dia das Eleições 2022, sem interrupções nem omissão de qualquer momento da Au-
ditoria de Funcionamento das Urnas, considerando-se, ainda, a possibilidade de realização de 
segundo turno, ocasião em que serão utilizadas o mesmo quantitativo de urnas eletrônicas 
utilizados no primeiro turno, qual seja, 20 (vinte) urnas eletrônicas, conforme inciso I,  do 
artigo 58, da Resolução TSE 23.673/2021. 

g)  Considerando que o início da gravação dá-se às 7 horas, todos os equipamentos devem ser 
montados e testados já no dia anterior, véspera de cada turno das eleições; 

h)  A equipe da empresaa contratada para execução do objeto ora contratado, deve compare-
cer à Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, às 10h da véspera da realização da au-
ditoria, para fins do que preceituado na alínea g acima. 

i)  Destaca-se que, em sendo a auditoria realizada em ambiente diverso da Sede do Tribunal 
Regional Eleitoral, as urnas devem ficar em local seguro e serem dispostas no local onde se 
realizará a auditoria, tão somente quando presentes os membros da comissão no local; 

j)  O posicionamento das câmeras, dos monitores e dos equipamentos de gravação deverá 
permitir a captação das imagens e dos sons sem qualquer obstáculo; 

k) Ser a transmissão da Auditoria das Urnas Eletrônicas reproduzida em tempo real no canal 
do Youtube do Tribunal com proporção de 16:9 (1.280 x 720) e seguir os padrões de qualidade 
exigidos pela  plataforma, com o Contratante sendo o responsável pelo fornecimento da 
chave de acesso ao referido canal; 

l) No canal do Youtube, o áudio e vídeo capturados dos 04 (quatro) pontos, deverão ser trans-
formados em um único fluxo de dados (streaming) e cada ponto de origem ocupará uma área 
delimitada da tela formando um painel em grade tipo 2 X 2, proporcional o número de dispo-
sitivos utilizados; 
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m) Link de internet com velocidade mínima de 100mbps (Download) e 50 (Upload); 

n) 04 (quatro) Câmeras com resolução mínima FullHD 1080 x 1920 linhas; 

o) 01 (um) microcomputador com software adequado e licenciado (ou com licenciamento livre) 
para geração do fluxo de dados a ser enviado para o canal do TRE-AL no Youtube. Sendo que 
a(o) CONTRATADA(O) deverá, de acordo com a tecnologia a ser utilizada, dimensionar o quan-
titativo de microcomputadores ou dispositivos necessários ao cumprimento do exigido neste 
instrumento. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS 

O valor total estimado para o presente contrato é de R$ XX (XXXX), SENDO 
R$ xxx  para o Primeiro Turno, e R$ xxx para o Segundo Turno, se houver.   

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Além dos ganhos, já compõem os preços acima todas as 
despesas necessárias ao cumprimento das obrigações contratuais da Contratada, como 
tributos, encargos sociais e trabalhistas, insumos, despesas operacionais e outras. 

 
 CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária de crédito em conta 

corrente, em até 10 (dez) dias, mediante o recebimento da nota fiscal respectiva, 
devidamente atestada pelo Fiscal/Gestor do Contrato; 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO  - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

PARÁGRAFO QUARTO - Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e 
a do efetivo pagamento;VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 
0,0001644, assim apurado:I = (TX/100)
 I
= (6/100) I 
= 0,0001644 

365 365 
 

TWX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
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 CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

A satisfatória prestação dos serviços será acompanhada e atestada pelo 

Presidente da Comissão de Auditoria das Urnas Eletrônicas, a ser instituída pelo TRE-

AL. 

 CLÁUSULA SÉTIMA – DO CRÉDITO 

 
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 

lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, relativos 
ao PTRES n° 167864, Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – 
Pessoa Jurídica). 

 
 CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA: 

a)  Conduzir os trabalhos de filmagem, monitoramento e produção do material gra-
vado, entre outras providências necessárias; 

b)  Comparecer, em dia único, na quarta-feira, às 14h, da penúltima semana antes da 
eleição, 1º e 2º turnos, se houver este último, no Edifício-Sede do TRE/AL, situado na 
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta cidade, para reunião com a Comissão 
gestora da Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas, cuja finalidade será a 
apresentação do cróqui elaborado pela Comissão e vistoria no local onde se dará a 
Auditoria, evitando pendências de qualquer ordem; 

b.1) Se, após reunião referida na alínea “b” acima, constatar-se necessário, será 
agendada simulação da Auditoria, utilizando-se o equipamento de filmagem e mo-
nitoração, sendo facultado à Contratada a alocação dos equipamentos de grava-
ção e de backup, para a realização desse 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 execu-
tado, ou por dificuldade de logística provocado pela própriacontratante; 

c) Entregar na sede deste Tribunal, no prazo de 72 (setenta e duas) horas do encer-
ramento da votação, 02 (duas) cópias de todo o conteúdo filmado pelo conjunto de 
câmeras, em formato de pendriver, DVD, ou mídia superior, acondicionadas em box 
resistente e  devidamente identificados; 

d)  Identificar todo o material gravado, inclusive o descrito no item 2 da Execução do 
Termo de Referência, com etiquetas ou equivalentes em tipo uniforme de letras e 
números e contemplando minimamente os seguintes dados: 

d.1) Identificação do Processo (Eleições, ANO, Turno); 

d.2) Identificação da Câmera; 

d.3) Data do evento; 

d.4) Foco de Gravação (Urna, Plano, Microterminal, Outro: descrever); 

d.5) Município (Código a ser informado pela Comissão de Votação Paralela); 
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d.6) Zona/Seção (a serem informados pela Comissão); 

d.7) Hora de início de gravação, relativa à mídia, hora de encerramento da grava-
ção, relativa à mídia; 

e)  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, extensão elétrica, adaptadores para tomadas, etc; 

f)  Apresentar o material ao servidor designado por este Tribunal, às 10 horas do dia 
anterior à realização dos turnos das eleições, instalar no local de realização da audito-
ria e efetuar testes completos, conforme orientação do TRE-AL; 

g)  Fornecer equipamentos que garantam a continuidade da filmagem e o funciona-
mento dos equipamentos utilizados na auditoria (ou seja, fornecer os equipamentos 
para garantir a filmagem ininterrupta das vinte1 urnas eletrônicas e do ambiente geral 
da auditoria), mesmo com falta de energia elétrica, tais como: gerador, no-break, ba-
terias, etc. 

h) Providenciar boa iluminação do ambiente, quando necessário; 

i)  Apresentar declaração de seus empregados ou prestadores de serviços de que aten-
dem às Disposições das Resoluções nº 07, 092 e 21, de 18-10-2005 e 06-12-2005, 
respectivamente, do Conselho Nacional de Justiça. 

j)  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. 

k) Cumprir as obrigações derivadas do contrato, quais sejam, encargos previdenciá-
rios, obrigações sociais, encargos trabalhistas, fiscais e comerciais. 

l) Apresentar seus funcionários devidamente uniformizados e identificados. 

m) Zelar pelo cumprimento do plano de logística que deverá, sem prejuízo de outros 
itens que se julgue necessários, contemplar os seguintes itens: 

m.1) Descritivo dos equipamentos empregados, sua quantidade e sua função, 
bem assim se próprios ou locados; 

m.2) Descritivo da quantidade de pessoal envolvido, sua função, informando se 
de quadro próprio ou não; 

m.3) Fornecer croqui mínimo da disposição dos equipamentos, focos de filmagem, 
posição dos empregados envolvidos; 

m.4) Descritivo mínimo das contingências para os seguintes eventos: 

m.4.1) Interrupção do fornecimento normal de energia elétrica; 

m.4.2) Falha do equipamento principal de gravação; 

m.4.3) Falha de uma das câmeras; 

m.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 mar-
gem de tempo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente 
ao quadro de pessoal do Tribunal Regional Eleitoral durante a execução dos serviços 
objeto do presente contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade, 
vinculativa ou não, acerca do contrato firmado com o Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, salvo se documentalmente autorizado pela Administração. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a 
contratação de empresa que tenham em seu quadro societário, cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direçãoou no exercício de funções administrativas, 
assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área 
encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 
do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 
229/2016-CNJ). 

 
 CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
São Obrigações do Contratante: 

 
a) Designar servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos 
serviços contratados, devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências, 
comunicando à contratada e, quando necessário, exigir a correção de falhas ou defeitos 
observados; 

b) Notificar, por escrito, à contratada, toda e qualquer irregularidade 
constatada na execução dos serviços; 

c) Propiciar à contratada as facilidades necessárias a fim de que possa 
desempenhar normalmente os serviços; 

d) Fornecer à contratada todas as informações relacionadas com o objeto 
deste contrato; 

e) Efetuar o pagamento nas condições e prazos de acordo com o contrato. 
 

 CLÁUSULA DEZ - DA VIGÊNCIA 

 
O prazo de vigência será contado da data de assinatura do termo 

contratual e se estende até o dia 15 de novembro de 2022, salvo alteração de data de 
realização das eleições por motivo de força maior, cabendo, nesse caso a adequação da 
vigência à nova data. 

 
 CLÁUSULA ONZE - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazode até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e 
nocontrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de suaproposta: 

 

I – não assinar o contrato; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III  - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI     - falhar na execução do contrato; 

VII     - fraudar a execução do contrato; 

VIII     - comportar-se de modo inidôneo; 
 

IX       - declarar informações falsas; e 

X          - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial o contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela inexecução total ou parcial da contratação o TRE-AL poderá, 
garantidos o contraditório e a ampla defesa, aplicar ao agente de integração as seguintes 
sanções: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 

monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

 
b) Multa: 

 
b.1) 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; 
 
b.2) 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; 

b.3) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, 
em virtude de inexecução total. 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 
contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, nostermos do art. 87, IV, da Lei n.º 
8.666/1993. 

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

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

 
PARÁGRAFO SEXTO - As sanções acima estabelecidas na alínea “b” do Parágrafo Terceiro 
desta Cláusula poderão ser aplicadas à CONTRATADA em conjunto às previstas nas 
alíneas “c” e “d” do Parágrafo Terceiro desta Cláusula, descontando-a dos pagamentos a 
serem efetuados. 

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

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

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

 
PARÁGRAFO DEZ - A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico da Justiça 
Eleitoral de Alagoas. 

 
PARÁGRAFO ONZE - Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a 
autoridade competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da 
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência 
de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
PARÁGRAFO DOZE - O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos 
estipulados, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
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fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou 
ato de terceiro reconhecido pela Administração. 

PARÁGRAFO TREZE - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta ao licitante contratado. 

PARÁGRAFO QUATORZE - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

PARÁGRAFO QUINZE - Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

 

 CLÁUSULA DOZE - DAS ALTERAÇÕES 

 
Este contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas 

justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93. 
 

CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

 

Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao Edital de Licitações e às 
estipulações da proposta de preços da Contratada (evento SEI nº XX), constantes no 
procedimento administrativo nº 0005505-33.2021.6.02.8000. 

 

 CLÁUSULA QUATORZE - DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, 

na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 

 CLÁUSULA QUINZE - DO FORO 

 
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal de Alagoas, para 

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

 
E por assim acordarem, as partes declaram aceitar todas as disposições 

estabelecidas nas cláusulas deste contrato, que, lido e achado conforme, vai assinado 
pelos representantes a seguir: 

 

          Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 

Pelo TRE/AL 
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Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente do TRE/AL 

 

 

Pela Empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 4261 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando contratação de
serviços de filmagem, com monitoramento e produção do material gravado
para as Eleições de 2022, conforme Termo de Referência alterado.

Saliento que a minuta foi elaborada sem  conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor estimado
da aquisição para cada item.

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgado pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 5.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 6.23.2 e 9.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 7.6, 7.7 e 8.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
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termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 11/07/2022, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1102868 e o código CRC 54E03A01.

0005505-33.2021.6.02.8000 1102868v2
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DESPACHO

Maceió, 11 de julho de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1102587 e à

Informação 4261, da SLC (doc. 1102868), acerca da qual nada
temos a opor, para encaminhar os presentes autos à SGO
(doc. 1102868), para emissão do pré-empenho e posterior
remessa do feito à análise da Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/07/2022, 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
1103013 e o código CRC 151E87A1.

0005505-33.2021.6.02.8000 1103013v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  11/07/2022 18:02
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 36

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70273 SEG AUDIT1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

03/02/2022 0005505-33.2021.6.02 - 92.936,06

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de Crédito para contratação de serviços de auditoria das urnas eletrônicas (votação paralela). 1º Turno.
Pleitos 2022. SEI 0005505-33.2021.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

03/02/2022 Inclusão 7.781,10

14/03/2022 Reforço 7.889,57

15/03/2022 Reforço 45,00

11/07/2022 Reforço 77.220,39

Operações

1  de      1003
Versão Data/Hora

11/07/2022 18:02:06
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 36 - RO 887

Observação:

Reforço apenas do 1º Turno. O PE do 2º Turno (PE 99) será
reforçado com a recomposição do TSE.

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 11/07/2022, 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
1103042 e o código CRC D7D6E829.
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À Assessoria Jurídica, na forma do Despacho

GSAD 1103013.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2022, às 00:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103958 e o código CRC 31A0F317.

0005505-33.2021.6.02.8000 1103958v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos encaminhados pelo Senhor Secretário de Administração
(Despacho GSAD 1103958), para, ex vi do parágrafo único do
artigo 38 da Lei nº 8.666/1993, análise da minuta de edital
(1102857), cujo objeto é a contratação de serviços de
filmagem, com monitoramento e produção do material
gravado, dos procedimentos de Auditoria de Funcionamento
das Urnas Eletrônicas sob condições normais de uso, a serem
realizados nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em
local a ser definido, a ser realizado de acordo com a demanda,
nas condições e especificações descritas neste edital e seus
anexos.

 
Em análise prévia, observamos que, após ter sido

autorizada a abertura da fase externa do certame licitatório
(Decisão 1047 - 1040079), conforme minuta constante no
evento SEI 1038699, aprovada por esta Unidade
Administrativa, por meio dos Pareceres nº 323/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG e 378/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(1033971 e 1038826), a Presidência deste Tribunal tornou
sem efeito a deliberação para revisão do procedimento, em
razão das alterações promovidas na Resolução-TSE nº
23.673/2021 pela Resolução-TSE nº 23.687/2022.

 
Consta no evento SEI nº 1102242 a versão final do

termo de referência ajustado pelas gestoras desiganadas pela
Portaria Presidência nº 260/2021 (doc. 0924807), retificada
pela Portaria Presidência nº 155/2022.

 
Quanto ao supramencionado documento
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recomenda-se a adequação na descrição do seu objeto,
considerando as diretrizes apontadas pelo Tribunal Superior
Eleitoral para contemplar na referida contratação a
transmissão simultânea pelo YouTube, conforme mencionado
na execução pormenorizada no projeto básico do TR
(1102242).

 
Outrossim, constato que se faz necessária a

aprovação formal do Termo de Referência pela autoridade
competente, sugerindo, ainda, que sejam verificados os
pronunciamentos insertos na Informação 3947 (1094098) e no
Despacho CPPE (1096038) quanto ao término de vigência do
contrato (item 6.1), previsto para 15/11/2022, considerando
que não há previsão de atividades após o prazo de 72h fixado
para entrega do material (item 3.3), e, em sendo necessária,
sejam os atos subsequentes da instrução adaptados às novas
feições do TR.  

 
Assim, faço retornar os autos à Secretaria de

Administração para aperfeiçoamento da instrução.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 13/07/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/07/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104632 e o código CRC 4E241C1F.

0005505-33.2021.6.02.8000 1104632v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
Em atenção ao Despacho AJ-DG 1104632, devolvo

os autos à CAVE, para necessários ajustes no Termo de
Referência, a ser submetido à aprovação final da CPPE.

À SLC, para ciência e devidos ajustes na minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2022, às 19:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104801 e o código CRC 566339AE.

0005505-33.2021.6.02.8000 1104801v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2022.
À SAD,
Após ciência do Despacho SAD 1104801,

solicitando que após ajustes e aprovação do Termo de
Referência, os autos sejam encaminhados à SLC para os
devidos ajustes.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/07/2022, às 14:35, 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
1105302 e o código CRC 0330823F.

0005505-33.2021.6.02.8000 1105302v1
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