
                                                      
 
                                                  Poder Judiciário 
                                Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
                                  Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas  
 
 

1. OBJETO Locação de aparelhos de rádio comunicação, 
para serem utilizados nas Eleições 2022. 

2. JUSTIFICATIVA Facilitar a comunicação dos servidores que 
trabalharão nos locais de votação, durante a 
realização das Eleições 2022. 

3. QUANTIDADES E 
ESPECIFICAÇÕES 

134 (cento e trinta e quatro) unidades   
 

 Modo de operação: UHF; 
 Possuir indicador de carga de bateria e 

transmissão; 
 Acompanhar 01 (uma) bateria 

sobressalente para cada aparelho; 
 Autonomias mínima da bateria: 8 horas;  
 Possuir fonte de alimentação para carga 

da bateria; 
 Acompanhar presilha para cinto;  
 Frequência de utilização em MHz; 
 Canais: mínimo 01; 

  Alcances mínimos:  
 Em campo aberto: 6 Km;  
 Em campo com obstáculos moderados: 

2 Km; 
 Em edifícios: 12 andares; 
 Em galpões de concreto ou aço: 20.000 

metros quadrados; 
 O conjunto de rádio comunicadores 

deve acompanhar 01 carregador de 
mesa múltiplo, com capacidade para 3 
rádios e/ou baterias simultâneos; 

 A proposta deve ser acompanhada de 
folders ou documentos oficiais, 
fornecidos pelo fabricante, que 
comprovem os requisitos mínimos 
exigidos;  

 Garantia mínima: 12 meses. 
4 – PRAZO DE ENTREGA E 
RECOLHIMENTO 

Para o 1º Turno: a) 06 (seis) dias antes do dia 
das eleições, pela manhã; b) recolhimento na 
tarde do 3º dia após o dia da votação. Para o 2º 
Turno (se houver): a) entrega 06 (seis) dias 
antes do dia das eleições, pela manhã; b) 
recolhimento: na tarde do 2º dia após as 
eleições. 
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5 - DA GARANTIA Não se aplica. Os rádios defeituosos devem ser 

imediatamente devolvidos. 
6 – LOCAL DA ENTREGA E 
RETIRADA 

Escola Judiciária Eleitoral, localizada no 
edifício-sede do TRE/AL, com endereço à Rua 
Aristeu de Andrade nº 377, CEP: 57020-720, 
Farol, Maceió/AL 

7 – VALOR ESTIMADO DA 
CONTRATAÇÃO 

A cargo da COMAP. 

8 – DA 
SUSTENTABILIDADE 

“Não são permitidas, à contratada, formas 

inadequadas de destinação final das pilhas e 

baterias usadas originárias da contratação, nos 

termos do artigo 22 da Resolução CONAMA n° 

401, de 04/11/2008, tais como: a) lançamento a 

céu aberto, tanto em áreas urbanas como 

rurais, ou em aterro não licenciado; 

CONSULTORIA GERAL DA UNIÃO Guia 

Nacional de Contratações Sustentáveis 167 b) 

queima a céu aberto ou incineração em 

instalações e equipamentos não licenciados; c) 

lançamento em corpos d’água, praias, 

manguezais, pântanos, terrenos baldios, poços 

ou cacimbas, cavidades subterrâneas, redes de 

drenagem de águas pluviais, esgotos, ou redes 

de eletricidade ou telefone, mesmo que 

abandonadas, ou em áreas sujeitas à 

inundação.” “A contratada deverá providenciar 

o adequado recolhimento das pilhas e baterias 

originárias da contratação, para fins de repasse 

ao respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente 

adequada, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 
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33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° 

da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata.” Observação: No que se 

refere às baterias, é possível à Administração 

estabelecer a obrigação contratual de que as 

novas contratadas/revendedoras sejam 

obrigadas a realizar a logística reversa das 

baterias decorrentes de contratos anteriores, 

desde que se constate que essa seja uma praxe 

do mercado e que não haverá restrição à 

competitividade no certame. Nesse caso, inserir 

a seguinte disposição: “A contratada deverá 

providenciar o adequado recolhimento das 

baterias descartadas, para fins de repasse ao 

respectivo fabricante ou importador, 

responsável pela destinação ambientalmente 

adequada, nos termos da Instrução Normativa 

IBAMA n° 08, de 03/09/2012, conforme artigo 

33, inciso II, da Lei n° 12.305, de 2010 – Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, artigos 4° e 6° 

da Resolução CONAMA n° 401, de 04/11/2008, 

e legislação correlata. 

 
9 – UNIDADE 
FISCALIZADORA 

EJE 
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            ANEXO I 

          MEMÓRIA DE CÁLCULO 

    

  

ZONA ELEITORAL  QUANTIDADE TOTAL DE RÁDIOS 

2ª 04 (quatro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
134 (cento e trinta e quatro) 

10ª  07 (sete) 

14ª 06 (seis) 

18ª  08 (oito) 

20ª 12 (doze) 

21ª 20 (vinte) 

28ª 06 (seis) 

29ª  08 (oito) 

45ª 16 (dezesseis) 

46ª 08 (oito) 

48ª 20 (vinte) 

51ª 13 (treze) 

53º 06 (seis) 
 

  


