
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 653 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
SAD
Assunto: Instrução. Serviços de manutenção de urnas

eletrônicas. Nova contratação.
 
Senhor Secretário,
 
Remeto os presentes autos informando que o Contrato

nº 05/2018 (0369152), celebrado entre este Regional e a
empresa VR CONSULTORI A LTDA - EPP, CNPJ:
17.178.191/0001.50 encerra sua vigência em 05/08/2021, sendo
prudente que se inicie trâmites para uma nova contratação.

 
Neste sentido, apresentamos as seguintes informações:
Instrumentos: 

Contrato nº 05/2018 (0369152)
1º Termo Aditivo (0544593)
2º Termo Aditivo (0623934)
1º Termo de Apostilamento (0741887)

Prazo contratual: 20 (vinte) meses
Forma de execução: UST
Total de UST contratada: 1.846,24
Processo principal da atual contração: 0008300-

85.2016.6.02.8000
Unidade fiscalizadora: SPLOG
 
Assim, com objetivo de formalização de estudos Técnicos

Preliminares necessários à escolha da melhor solução a se contratar,
ante a essencialidade dos serviços, promovo envio do procedimento
para, salvo entendimento em contrário, designação de Equipe de
Planejamento da Contratação.
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Planejamento da Contratação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 02/02/2021, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0849403 e o código CRC E9734D58.

0001071-98.2021.6.02.8000 0849403v5
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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 fevereiro de 2021.
À Secretaria de Tecnologia da Informação
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a natureza da contratação objeto da

Informação 653, da SEGEC (doc. 0849403), nos termos
definidos nos autos de n.º 0008300-85.2016.6.02.8000,
especialmente o Parecer 1384, da então Coordenadoria de
Controle Interno (doc. 0184636), acompanhado pela
Assessoria Jurídica (doc. 0185904) e decidido pela Presidência
(doc. 0186105), remeto os presentes autos previamente a essa
Secretaria, no sentido de que seja avaliada a possível inclusão
da demanda no Plano de Contratação de Soluções de TIC (PA
0012214-21.2020.6.02.8000) e, se for o caso, elaboração do
DOD, pela respectiva área demandante, e indicação, a cargo
dessa Unidade, dos integrantes demandante e técnico da
futura equipe de planejamento.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2021, às 00:28, 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
0851292 e o código CRC 9C031927.

0001071-98.2021.6.02.8000 0851292v1
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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 fevereiro de 2021.
À CSELE
 
Sr. Coordenador,
 
Dada a natureza do objeto do Despacho

GSAD 0851292, para análise e pronunciamento no que
couber.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 06/02/2021, 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
0851342 e o código CRC D489F6B5.

0001071-98.2021.6.02.8000 0851342v1
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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 2021.
À SPLOG,
Para elaboração do DOD (Documento de

Oficialização da Demanda).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 09/02/2021, às 13:37, 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
0852205 e o código CRC 3DA57AB5.

0001071-98.2021.6.02.8000 0852205v1
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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 2021.
Sr. Secretário de TI,
Com a devida vênia, sugiro que este procedimento

SEI seja submetido para o CGTIC para inclusão da previsão da
despesa desta contratação no PDTIC.

Por oportuno, indico o chefe da Seção de Provisão
e Logística de Equipamentos Eleitorais e este subscritor,
Coordenador de Sistemas Eleitorais, para compor a equipe de
planejamento da contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 09/02/2021, às 13:37, 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
0852215 e o código CRC 2A58511D.

0001071-98.2021.6.02.8000 0852215v1
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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 2021.
Ao Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação

e Comunicação (CGTIC) - Resolução TRE/AL nº 15.732/2016
(0237030)

 
Prezados, 
 
Considerando o Plano de Contratações de

TIC/2021, objeto do Proc SEI nº 0012214-21.2020.6.02.8000;
Considerando a proposta do Despacho

CSELE 0852215, convoco Vossas Senhoria para reunião
amanhã, 10/02/2021, às 13hrs e 30mim, no gabinete desta
STI, para deliberação.

 
 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 09/02/2021, às 14:39,
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
0852353 e o código CRC 3F8D80D4.

0001071-98.2021.6.02.8000 0852353v1
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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 2021.
Sr. Coordenador de Sistemas Eleitorais,
 
Há um certo tempo esta fiscalização tem observado

que a relação UST na contratação de técnicos para
conservação das urnas eletrônicas (contrato nº 05/2018 -
TRE/AL) não parecem estar surtindo o efeito como esperado,
quando da troca da sistemática de Posto de Trabalho para
UST.

Isso porque, com a contratação por UST, a
principal expectativa seria pela economicidade, o que não se
demonstra, conforme dados que serão apresentados a frente.

Outro ponto refere-se à peculiaridade da
contratação, visto que, como UST, a expectativa também seria
a remuneração pelos serviços prestados e nenhum vínculo.
Ocorre que isso também não se caracteriza. Isso porque
mantemos um ambiente de armazenamento de urnas (e
consequentemente manutenção preventiva e corretiva)
centralizado (a exemplo de outros 13 TRE e o TSE). Esse tipo
de armazenamento demanda então que os serviços de
manutenção sejam executados frequentemente, pois ao se
concluir um ciclo de manutenção das urnas já é hora de
iniciar um novo ciclo, demonstrando portanto uma
contratação continuada.

Durante o período de teste das urnas cada um dos
técnicos precisa ficar no galpão acompanhando os testes e
efetuando anotações, resultando também numa exclusividade
da mão de obra.

Evidencia-se ainda mais essa exclusividade o fato
de da empresa contratante para os testes de conservação das
urnas efetuar a alocação de empregados para atendimento
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exclusivo ao contrato, sem redirecionamento para outras
atividades ou contratos que a empresa possua, em caso de
paralisação de atividades de manutenção.

Outro ponto é que, apesar da recomendação do
TCU por meio da Súmula nº 269 preconizar que as
contratações de serviços de Tecnologia da Informação devem
ser efetuadas por meio de UST, a caracterização de serviços
de TI passa a ser adotada somente contratualmente entre o
contratante e a contratada, e não se estendendo ao contrato
de trabalho entre a contratada e o empregado, ou seja, não é
adotada pela contratada, no registro dos seus empregados, a
Convenção Coletiva de Trabalho de profissionais da área, e
nem há mecanismos contratuais que permitam fiscalizar isso.

Além disso, quando se fala em UST, supõe-se que,
demandando um atendimento, o contratante terá um
prestador devidamente habilitado para desenvolver as
funções, fato que não ocorre com essa contratação,
remetendo novamente à peculiaridade, desta vez de mercado,
pois um técnico contratado para conservação de conservação
de urnas eletrônicas não pode ter desenvolvido as mesmas
atividades em outra empresa, pois somente a Justiça Eleitoral
possui urnas eletrônicas. Difere portanto de programadores,
analistas de sistemas, analistas de suporte, ou até profisionais
de outras áreas, como assistentes administrativos,
almoxarifes, e por aí vai. Ele só pode desenvolver experiência
na Justiça Eleitoral e sua experiência nesse campo fica
restrita à Justiça Eleitoral.

Além dos argumentos aqui postos (principalmente
relativo às garantias trabalhistas) trago também aqui dados
relativos aos custos contratuais, considerando a execução por
meio de UST em 2020, e a contratação temporária de técnicos
de eleição.

No exercício de 2020 foram executadas 1.299,20
UST (a quantidade de UST a cada ano varia conforme a
quantidade de dias úteis). Esse quantitativo de UST, em
valores atuais (R$ 143,44), demonstra um custo anual de R$
183.357,25.

Por outro lado, o piso normativo de TI para jornada
de 6h diárias é de R$ 1.262,25. Estabelece ainda a CCT de
Profissionais de TI um Vale Alimentação de R$ 21,50, além do
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Vale Transporte. Aplicando esses dados na planilha utilizada
para a contratação de Técnicos de Eleição chega-se ao custo
de R$ 2.933,69 por posto. Como, para a execução das
atividades, são necessários 5 técnicos, temos então que o
custo mensal seria de R$ 14.668,45, e o custo anual de R$
176.021,40, ou seja, R$ 7.335,85 inferior ao pago por meio de
UST.

Tem-se então que a contratação por Posto de
Trabalh o , s.m.j., além de mais econômica poderia
proporcionar maior segurança por permitir uma melhor
fiscalização por meio das unidades deste Regional,
principalmente no que tange às obrigações da contratada
juntos aos empregados. Para confirmação dessa hipótese seria
necessário colher as opiniões da unidades envolvidas no
processo de gestão, fiscalização e auditoria.

No que tange às atividades a serem desenvolvidas e
a medição, não há o que se alterar, sendo alterada somente a
forma de remuneração à contratada. Isso porque, mesmo
antes da adoção de UST, haviam métricas que estabeleciam a
quantidade de técnicos necessários para o desenvolvimento
das atividades. Essas métricas foram tão somente migradas
para o contrato por UST, mas todo o acompanhamento da
execução das atividades cabe à fiscalização, conforme é feito
e como continuará sendo feito, seja por UST, seja por Posto
de Trabalho.

Ressalto, por fim, que das 27 regionais e o TSE, 15
(incluindo este TRE-AL) mantém todas as urnas armazenadas
de forma centralizada, e que dessas 15 unidades, 3 contratam
por UST (AL, DF e MA), 6 contratam Posto de Trabalho (MT,
RN, SC, SE, TO e TSE) e 6 não informaram o tipo de
contratação (AC, AM, MG, PA, RO e RR). O DF e MA, que
contratam por UST, manifestaram que irão alterar a
contratação, e contratar como Posto de Trabalho.

 
Pelo exposto, sugiro, com a devida vênia, que seja

avaliada pelas área competentes que a nova contratação seja
efetuada como Posto de Trabalho.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 09/02/2021, às 18:48, 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
0852414 e o código CRC 9C10DD66.

0001071-98.2021.6.02.8000 0852414v1
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ATA - TRE-AL/PRE/DG/STI

ATA - TRE-AL/PRE/DG/STI
1. Identificação da Reunião: 
1.1.  Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) -
Resolução TRE/AL nº 15.732/2016 (0237030)
1.2. Data: 10 de fevereiro de 2021;
1.3. Horário:13h e 30min;
1.4. Local: Reunião virtual.
2. Discussões e Deliberações:
Aberta a reunião, o Secretário de TI Substituto, Daniel Macêdo de Carvalho
Souto, cumprimentando a todos, ressaltou que a reunião foi designada para os
fins do Despacho CSELE 0852215, ou seja,  inclusão da previsão da despesa
desta contratação no Plano de Contratações de TIC/2021.
Os participantes analisaram o Plano de Contratações de TIC/2021, objeto do
Proc SEI nº 0012214-21.2020.6.02.8000.
Após discussão sobre o tema, elaborou  o grupo:
 
1. Propor a inclusão no Plano de Contratações de TIC/2021 dos serviços de
manutenção de urnas eletrônicas, vez que não alterado o entendimento  da
Informação 653, da SEGEC (doc. 0849403), nos termos definidos nos autos de
n.º 0008300-85.2016.6.02.8000, especialmente o Parecer 1384, da então
Coordenadoria de Controle Interno (doc. 0184636), acompanhado pela
Assessoria Jurídica (doc. 0185904) e decidido pela Presidência (doc. 0186105),
na forma elaborada pelo Despacho GSAD 0851292;
 
2. Encaminhar a proposição, bem assim o Plano de Contratações de TIC/2021
atualizado pela inclusão dos serviços de manutenção de urnas eletrônicas,
junto com a presente Ata ao exame superior, por mei do Proc SEI nº  0012214-
21.2020.6.02.8000 para que se verifique a possibilidade de alteração da
Portaria Presidência 516/2021 (0827155), remetida no dia 15/12/2020 para
publicação no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, conforme
Certidão AEP 0829991.
 
 
 
3. Identificação dos participantes:
1. Secretário de TI Substituto e Coordenador de Infraestrutura/STI – Daniel
Macêdo de Carvalho Souto;
2. Coordenador de Sistemas Eleitorais/STI - Tales de Amorim Gameleira;
3. 5. Coordenador de Soluções Corporativas/STI  –  Luiz Batista de Araújo Neto.
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Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 10/02/2021, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ BATISTA DE ARAÚJO NETO,
Coordenador, em 10/02/2021, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 10/02/2021, às 15:39,
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
0852800 e o código CRC 416B31EA.
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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 fevereiro de 2021.
Sr. Secretário de TI,
Trata-se de proposição para mudança no tipo de

contratação de "UST" para "Força de Trabalho".
Informo que concordo com as informações trazidas

pelo Chefe da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos
Eleitorais-SPLOG e solicito que seja submetido para análise
da SAD, objetivando que seja reavaliado a possibilidade de
realizar esta contratação no formato "Força de Trabalho".

A decisão superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 10/02/2021, 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
0853052 e o código CRC E66E6D06.

0001071-98.2021.6.02.8000 0853052v1
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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 fevereiro de 2021.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Trata-se levar à apreciação de Vossa Senhoria o

que solicita o Sr. Coordenador de Sistema Eleitorais, via
Despacho CSELE 0853052.

Permito-me externar entendimento de que a
questão poderá, oportunamente, ser endereçada pela Equipe
de Planejamento da Contratação, prevista no art. 2º, XIII, da
Resolução CNJ nº 182/2013, vez que a contratação em
tela,  na forma inclusive sugerida por Vossa Senhoria -
Despacho GSAD 0851292, será precedida de DOD, Estudos
Preliminares e demais artefatos previstos no normativo.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 10/02/2021, às 15:51,
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
0853079 e o código CRC 23F83333.

0001071-98.2021.6.02.8000 0853079v1
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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 fevereiro de 2021.
À STI
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho STI 0853079, observo que

a a equipe de planejamento, no curso dos trabalhos, poderá
aferir a melhor forma de viabilizar a conratação, no que
concerne ao instrumento de medição de resultados. tomando
por baliza o Acórdão TCU 1508/2020-Plenário, Rel. Ministro
André de Carvalho.

Acerca do ctado Acórdão, assinala o TCU:
(...) a UST não pode ser entendida como
métrica ou unidade de medida a ser adotada
pela administração caso não haja a devida
padronização. Isso porque não foi apresentada
memória de cálculo para nenhum dos pesos
utilizados nos 143 parâmetros presentes em
49 contratos avaliados. Não havia, ainda,
justificativas técnico-econômicas para o
emprego desses referenciais. 
O TCU também avaliou como inadequada a
dependência da administração perante as
empresas privadas no processo de
orçamentação das contratações, pois é baixa a
utilização de contratos públicos na estimativa
de preços. A Corte de Contas verificou, ainda,
indesejada assimetria de informações entre as
partes, incomparabilidade e heterogeneidade
das contratações e caráter abstrato das
metodologias utilizadoras dessas
denominações como UST. 
Em consequência da auditoria, o Tribunal
recomendou que a Secretaria de Governo
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Digital do Ministério da Economia e o
Conselho Nacional de Justiça orientem os
órgãos e os entes sob a sua supervisão para
que observem diversas premissas nas
contratações baseadas na prática UST.
(https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/unidade-
de-servicos-tecnicos-nao-deve-ser-utilizada-em-
contratacoes-publicas-sem-padronizacao.htm)

Nesse intuito, a Secretaria de Governo Digital do
Ministério da Economia, na condição de órgão central do
SISP, publicou as orientações a seguir, sintetizadas a partir
do Acórdão nº 2.037/2019 - TCU - Plenário e o Acórdão nº
1508/2020-TCU-Plenário, com o objetivo de auxiliar aos
órgãos e entidades contratantes na tomada de decisão:

Renovações de contratos remunerados por UST
1. Orienta-se proceder à reanálise do planejamento da contratação que deu origem ao
contrato para avaliação da economicidade, antes de realizar a prorrogação ou
renovação de contratos remunerados por UST, ou métrica similar, em especial quanto
a:

definição dos elementos que compõem a unidade de medida utilizada no contrato,
de modo que os resultados esperados, os padrões de qualidade exigidos e as
tarefas a serem executadas estejam adequada e previamente definidos;
definição dos elementos que permitam a adequada mensuração dos serviços e
respectiva equivalência em UST, ou métrica equivalente, levando em consideração
os níveis de complexidade das tarefas, os níveis de serviços mínimos e o esforço
empreendido;
existência de memória de cálculo que justifique, para cada serviço previsto no
Catálogo:

(i) o quantitativo de esforço estimado;
(ii) o quantitativo de unidades de serviço estimado; e
(iii) o fator de ponderação utilizado.

divulgação da memória de cálculo, pois contribui para a ampliação da competição
do respectivo certame licitatório;
especificação dos serviços no Catálogo, devendo estar estritamente vinculada ao
resultado esperado com a contratação, não sendo permitida a definição de
serviços intermediários e de serviços estranhos ao objeto da contratação;
compatibilidade do valor contratado com o valor estimado da contratação,
devidamente embasado por planilha de formação de preço que referencie
adequadamente os custos envolvidos.
formalização de Catálogo de Serviços, caso não exista, e especificação, em cada
serviço:

(i) dos produtos ou resultados esperados;
(ii) dos perfis profissionais;
(iii) do esforço estimado.

2. Contudo, recomenda-se que as equipe de planejamento da contratação e de gestão
contratual apropriem-se do inteiro teor do relatório desses Acórdãos, aplicando as
demais disposições que sejam pertinentes à reanálise preconizada acima, de modo
a evidenciar, nos autos, a manutenção da economicidade e da necessidade da
contratação. Cumpre ressaltar que tal análise consubstancia-se em uma necessária
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mensuração da eficiência e da eficácia da contratação, podendo resultar no seu cessar,
na sua readequação ou no endosso da sua continuação.

Gestão de contratos remunerados por UST
1. Conforme apontado no Acórdão nº 2.037/2019 – TCU – Plenário, há pontos de
atenção pospostos à celebração ou à renovação do contrato que necessitam de igual
atenção do gestor, uma vez que também impactam diretamente na economicidade da
contratação, como por exemplo:

(i) fazer divulgação ampla do Catálogo de Serviços, incluído o valor contratado de
cada serviço, e mantê-lo acessível e disponível a seus usuários;
(ii) quando da realização de eventuais alterações no Catálogo de Serviços, cujos
procedimentos devem estar previamente estabelecidas no Termo de Referência,
formalizá-las por meio de aditivo contratual e serem compatíveis com o núcleo do
objeto da contratação, respeitado em todo caso o limite máximo de 25% do
volume total de unidades de serviço previsto no contrato; e
(iii) constar nas ordens de serviço elementos que permitam sua adequada
caracterização e o dimensionamento do esforço demandado.

2. Cabe ressaltar, também, a necessidade de observância das disposições contidas na
Instrução Normativa nº 4, de 11 de setembro de 2014 ou na Instrução Normativa
SGD/ME nº 1, de 2019, conforme o caso, especialmente no que tange ao planejamento
da contratação e à gestão contratual.

Celebração de novos contratos
1. A celebração de novos contratos deve seguir o rito previsto na Instrução Normativa
SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019.

2. Recomenda-se observar, ainda, as disposições contidas nos Acórdãos supracitados
e nos respectivos relatórios de auditoria, em especial os seguintes pontos:

não utilizar métrica cuja medição não seja passível de verificação, pois afronta o
disposto na Súmula TCU 269;
evitar o uso da métrica UST para a contratação de serviços de suporte contínuo
de infraestrutura de TI, pois esse serviço não gera resultados ou produtos
aferíveis pelo contratante e, portanto, não se coaduna com o disposto na Súmula
TCU 269;
avaliar, durante o planejamento da contratação, alternativas à métrica UST, bem
como documentar as justificativas da escolha;
na pesquisa de preços para contratação de serviços medidos por UST, para além
da simples comparação de valores, avaliar as características das contratações
para fins de se averiguar a similaridade dos serviços e a composição dos custos
unitários.
especificar no Catálogo apenas serviços diretamente vinculados aos resultados
esperados da contratação, não se permitindo o pagamento individualizado por
serviços intermediários;
constar no Catálogo de Serviços apenas itens relacionados ao objeto da
contratação;
prever divulgação ampla do Catálogo de Serviços, incluído o valor contratado de
cada serviço, e mantê-lo acessível e disponível a seus usuários;
estabelecer no Termo de Referência as regras e procedimentos para eventuais
alterações no Catálogo de Serviços, a ser formalizadas por meio de aditivo
contratual e serem compatíveis com o núcleo do objeto da contratação,
respeitado em todo caso o limite máximo de 25% do volume total de unidades de
serviço previsto no contrato;
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apresentar no Catálogo de Serviço o respectivo valor monetário estimado de cada
serviço, independentemente da métrica ou unidade utilizada;
constar no Termo de Referência e no Catálogo de Serviços, para a suficiente
caracterização do serviço a ser licitado, no mínimo, os seguintes elementos:

nome do serviço;
descrição detalhada do serviço, dos respectivos entregáveis e atividades;
qualificação dos profissionais necessários;
esforço necessário à execução dos serviços;
prazo e quantitativo estimado;

elaborar e divulgar memória de cálculo que justifique, de maneira a estimular a
competitividade do respectivo certame licitatório, para cada serviço previsto:

o quantitativo de esforço;
o quantitativo de unidades de serviço estimado; e
o fator de ponderação utilizado.

exigir o fornecimento à Administração da planilha de custo e formação de preço
pelo vencedor da licitação, juntamente com a proposta de preços, de maneira a
minimizar o risco de sobrepreço
elaborar planilha de custo e formação de preço, na fase de planejamento da
contratação, com o objetivo de calcular o valor estimado da contratação, que, se
for o caso, constará no Termo de Referência;
avaliar a economicidade dos preços estimados e contratados, com vistas a mitigar
a assimetria de informações e o risco de sobrepreço e de superfaturamento,
realizando:

análise crítica da composição de preços unitários e do custo total estimado
da contratação;
análise da planilha de composição de custos e formação de preços dos
serviços;
análise do fator-k.

submeter as referidas análises para a avaliação e a autorização da autoridade
competente.
justificar técnica e economicamente todos os parâmetros, pesos ou quaisquer
variáveis quantitativas adotadas, que impactem o cálculo da quantidade de
serviços e de seu preço.

Por outro lado, a Equipe de Planejamento deverá
observar o disposto na Resolução CNJ nº 182/2013,
especialmente os artigos 8º ao 11, quanto ao item "Plano de
Trabalho", por se tratar de hipótese de execução de atividades
mediante cessão de mão de obra:

Art. 8º O planejamento das contratações de
Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação deverá ser composto por duas
fases:
I – elaboração dos Estudos Preliminares da
STIC; e
II – elaboração do Projeto Básico ou Termo de
Referência.
Art. 9º Nos casos de terceirização de
atividades executadas mediante cessão de mão
de obra, o órgão deverá prever no
planejamento da contratação, Plano de
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Trabalho, que deverá ser elaborado antes do
Projeto Básico ou do Termo de Referência.
Parágrafo único. O Plano de Trabalho,
documento devidamente aprovado pela
autoridade competente do órgão, deverá
demonstrar o benefício da contratação
pretendida e conter, no mínimo:
I – o objeto a ser contratado;
II – a identificação da Equipe de Planejamento
da Contratação;
III – a necessidade, justificativa e valor
estimado da contratação da Solução de
Tecnologia da Informação e Comunicação;
IV – a relação entre a demanda prevista e a
quantidade de serviço a ser contratada; e
V – o demonstrativo de resultados a serem
alcançados em termos de economicidade e de
melhor aproveitamento dos recursos humanos,
materiais ou financeiros disponíveis.
Art. 10. Não poderão ser objeto de contratação
de Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação:
I – mais de uma solução em um único contrato;
e
II – gestão de processos de Tecnologia da
Informação e Comunicação, incluindo
segurança da informação.
§ 1º O suporte técnico aos processos de
planejamento e avaliação da qualidade da
Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação poderá ser objeto de
contratação, desde que sob a supervisão
exclusiva de servidores do órgão.
§ 2º A empresa contratada que provê a
Solução de Tecnologia da Informação e
Comunicação não poderá ser a mesma que
avalia, mensura ou fiscaliza o objeto da
contratação.
Art. 11. É vedado nas contratações:
I – estabelecer vínculo de subordinação com
funcionários da empresa contratada;
II – indicar pessoas para compor o quadro
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funcional da empresa contratada;
III – reembolsar despesas com transporte,
viagens, hospedagem e outros custos
operacionais, que deverão ser de exclusiva
responsabilidade da empresa contratada,
exceto quando indicadas, no Projeto Básico ou
no Termo de Referência;
IV – prever exigências em edital que
constituam intervenção indevida da
Administração na gestão interna dos
fornecedores; e
V – prever exigências em edital para que os
fornecedores apresentem, em seus quadros,
previamente à assinatura do contrato,
documentação de funcionários com o objetivo
de aferir a qualificação técnica ou a formação
da equipe que prestará os serviços
contratados.

Deve-se ter em conta que a análise iniciada pela
SPLOG (doc. 0852414) poderá servir à futura equipe de
planejamento, em atendimento às recomendações do TCU e
ainda em face do que prevê o art. 14, da Resolução CNJ nº
182/2013, especialmente os incisos II e III.

No mais, cabe registrar que o titular da SPLOG já
indica experiências de contratações diversas do modelo de
UST já em curso em outros regionais, o que pode servir de
referencial para a contratação ora pretendida.

Por fim, deve-se observar que "o objeto da licitação
será definido como prestação de serviços, sendo vedada a
caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão
de obra", conforme preconiza o art. 3º da IN SEGES 01/2017.

Com vistas a prestar a orientação administrativa
necessária à condução dos trabalhos de planejamento da
contratação, indico a servidora Lindineide Oliveira Cardoso,
Chefe da SEGEC e subscritora da peça inaugural destes
autos, para integrar, na qualidade de representante
administrativo, a futura equipe de planejamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/02/2021, às 03:05, 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
0854534 e o código CRC ACF31C47.

0001071-98.2021.6.02.8000 0854534v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2021.
Senhor Coordenador de Sistemas Eleitorais,
 
Segue manifestação do Secretário de Administração

acerca do pleito apresentado por Vossa Senhoria.
 
Solicito que o DOD seja assinado e que a equipe de

planejamento, quando designada, avalie a possibilidade de ser
a contratação ora em análise realizada por força de trabalho.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 18/02/2021, às 15:54, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0855018 e o código CRC DBB9E825.

0001071-98.2021.6.02.8000 0855018v1
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Órgão
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Setor Requisitante:
STI/CSELE/SPLOG
Responsável pela Demanda:
Leonardo Luiz dos Santos Pereira
Matrícula:
30920151
E-mail:
splog@tre-al.jus.br
Telefone:
(82)2122-7738
1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado,
considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.
Conservação das urnas eletrônicas de modo a permitir que estas estejam
disponíveis para as eleições oficiais e não-oficiais e para garantir que os
dispositivos destas não degradem devido ao não uso como, por exemplo, as
baterias.
Esta necessidade está alinhada com os seguintes Indicador 6 do Planejamento
Estratégico (Índice de reconhecimento biométrico do eleitor) bem como a
redução geral no número de falhas nas urnas possibilitando uma votação
célere e sem interrupções.
2. Quantidade de serviço a ser contratada.
Para a manutenção diária de 180 (cento e oitenta urnas) são necessários 5
(cinco) técnicos, perfazendo um quantitativo de 36 (trinta e seis)
urnas/técnicos, sendo essa a métrica padrão.
3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços
 
A contratação atual (Contrato nº 05/2018 - TRE/AL) dispõe de um quantitativo
de UST (Unidade de Serviço Técnico) que permite a manutenção das urnas até
o dia 11 de maio de 2021. Da forma a não ocorrer interrupção das atividades
de manutenção das urnas eletrônicas o desejável é que a contratação inicie-se
a partir do dia 12 de maio de 2021.
4. Indicação do membro da equipe de planejamento e se necessário o
responsável pela fiscalização
Equipe de Planejamento
Titular da Seção de Gestão de Contratos (Lindineide Oliveira Cardoso),
conforme Despacho GSAD 0854534
Titular da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais (Leonardo
Luiz dos Santos Pereira)

Documento de Formalização da Demanda (DFD) SPLOG 0856662         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 24



 
Equipe de Fiscalização
Titular da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais (Leonardo
Luiz dos Santos Pereira)
1º Substituto da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais
(Luiz Henrique de Lima Castro)

Maceió, 23 de fevereiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 23/02/2021, 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
0856662 e o código CRC EA3ECE44.

Responsável pela formalização da demanda
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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 fevereiro de 2021.
À Coordenadoria de Sistemas Eleitorais
 
Sr. Coordenador,
 
Encaminho Documento de Formalização de

Demanda, visando nova contratação de empresa para
viabilização dos serviços na manutenção das urnas
eletrônicas.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Chefe de Seção, em 23/02/2021, às 11:52, 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
0856692 e o código CRC D8EAC1AF.

0001071-98.2021.6.02.8000 0856692v1
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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 fevereiro de 2021.
Sr. Secretário de TI,
Segue o Documento de Formalização de Demanda -

DOD, (Evento SEI nº 0856662), elaborado pela SPLOG para
inicialização da contratação de técnicos de conservação de
urnas eletrônicas.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 23/02/2021, às 14:27, 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
0856806 e o código CRC BD8D6B08.

0001071-98.2021.6.02.8000 0856806v1
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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 fevereiro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Solicito que Vossa Senhoria avalie o documento de

oficialização da demanda (doc. SEI nº 0856662) apresentado
pelo Senhor Coordenador de Sistemas Eleitorais e, caso
concorde, autorize a continuidade da tramitação destes autos,
a fim de possibilitar a conservação das urnas eletrônicas,
permitindo que elas estejam disponíveis para as eleições
oficiais e não-oficiais e garantindo que seus dispositivos não
degradem devido ao não uso, a exemplo das baterias L
Navigator.

 
Nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

indico o Coordenador de Sistemas Eleitorais como integrante
demandante e o Chefe da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais como integrante técnico.

 
Ressalto que a aquisição ora demandada

está prevista no plano de contratações de soluções de TIC
aprovado para o exercício de 2021 (doc. 0853073), com o
valor estimado de R$ 186.640,00 (cento e oitenta e seis mil
seiscentos e quarenta reais).

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 24/02/2021, às 14:48, 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
0857369 e o código CRC 4283EDC9.

0001071-98.2021.6.02.8000 0857369v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 09 de março de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista os pronunciamentos dos Senhores

Secretários de Tecnologia da Informação (0857369) e de
Administração (0854534), assim como o Documento Oficial de
Demanda (0856662), nos termos da Resolução CNJ nº
182/2013, submeto à superior consideração de Vossa
Excelência as indicações, para composição da Comissão de
Planejamento da contratação de serviço terceirizado, a fim de
possibilitar a conservação das urnas eletrônicas, permitindo
que elas estejam disponíveis para as eleições oficiais e não-
oficiais e garantindo que seus dispositivos não degradem
devido ao não uso, a exemplo das baterias L Navigator, como
membros integrantes demandante e técnico, respectivamente,
o Coordenador de Sistemas Eleitorais e o Chefe da Seção de
Provisão e Logística de Equipamentos Eleitorais, e como
representante administrativo, a servidora Lindineide Oliveira
Cardoso, Chefe da Seção de Gestão de Contratos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/03/2021, às 15:18, 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
0863681 e o código CRC F88561AE.

0001071-98.2021.6.02.8000 0863681v1
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PROCESSO : 0001071-98.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSUNTO : Aprovação. Composição. Comissão de Planejamento.Cotratação.Serviço terceirizado.Conservação.Urnas Eletrônicas. 

Decisão nº 429 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral  inserta no
evento SEI 0863681.

Isto posto, APROVO a composição da Comissão de
Planejamento a fim de permitir a contratação de serviço terceirizado,
a fim de possibilitar a conservação das urnas eletrônicas, conforme
Documento de Oficialização de Demanda (0856662), nos termos da
Resolução CNJ nº 182/2013, cujos membros serão, como membros
integrantes demandante e técnico, respectivamente, o Coordenador
de Sistemas Eleitorais e o Chefe da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais, e como representante administrativo, a
servidora Lindineide Oliveira Cardoso, Chefe da Seção de Gestão de
Contratos.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/03/2021, às 10:40, 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
0864021 e o código CRC CB3C648F.
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PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 132/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0001071-
98.2021.6.02.8000 ;

CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as
contratações de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja
previsibilidade com relação ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos
firmados pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, nos
termos da Resolução CNJ nº 182/2013,

RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a contratação de serviço
terceirizado, para possibilitar a conservação das urnas eletrônicas, conforme
Documento de Oficialização de Demanda, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
como membros integrantes demandante e técnico, respectivamente, o Coordenador
de Sistemas Eleitorais e o Chefe da Seção de Provisão e Logística de Equipamentos
Eleitorais, e como representante administrativo, a servidora Lindineide Oliveira Cardoso,
Chefe da Seção de Gestão de Contratos.

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

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Maceió, 11 de março de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/03/2021, às 18:15, 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
0864872 e o código CRC 1C3AD1E2.

0001071-98.2021.6.02.8000 0864872v3
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CERTIDÃO

Certifico que a Portaria da Presidência nº 132/2021
(0864872) foi remetida, neste dia 15/03/2021, para publicação
no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 15/03/2021, 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
0865987 e o código CRC 1E7E4438.

0001071-98.2021.6.02.8000 0865987v2
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CRESCENDO" (DEM/PL/PP). Decisão: Acordam os Desembargadores do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, à unanimidade de votos, em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos,
nos termos do voto do Relator. Nada mais havendo a tratar, às vinte e três horas e cinquenta e
nove minutos do dia cinco de março de dois mil e vinte e um, foi encerrada a sessão. E, para
constar, eu, MAURÍCIO DE OMENA SOUZA ________________________, Diretor-Geral, lavrei a
presente ata que, após aprovada, vai assinada pelo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal.
Maceió, 8 de março de 2021
DES. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 132/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares,
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo TRE-AL nº 0001071-98.2021.6.02.8000 ;
CONSIDERANDO a necessidade de padronização de procedimentos para as contratações de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de maneira que haja previsibilidade com relação
ao planejamento, à execução e à gestão dos contratos firmados pelos órgãos submetidos ao
controle administrativo e financeiro do CNJ, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
RESOLVE:
Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a contratação de serviço terceirizado,
para possibilitar a conservação das urnas eletrônicas, conforme Documento de Oficialização de
Demanda, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, como membros integrantes demandante e
técnico, respectivamente, o Coordenador de Sistemas Eleitorais e o Chefe da Seção de Provisão e
Logística de Equipamentos Eleitorais, e como representante administrativo, a servidora Lindineide
Oliveira Cardoso, Chefe da Seção de Gestão de Contratos.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 11 de março de 2021.

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS

ATOS DA COORDENADORIA

RECURSO ELEITORAL(11548) Nº 0600816-27.2020.6.02.0014

PROCESSO : 0600816-27.2020.6.02.0014 RECURSO ELEITORAL (Maragogi - AL)
RELATOR : Relatoria Juiz Federal
RECORRIDO : MARIA DE LOURDES LUCENA SANTOS - ME
RECORRIDO : SITE "QUARTO PODER"
RECORRIDO : ELEICAO 2020 MARCOS JOSE DIAS VIANA PREFEITO
ADVOGADO : ANGELA MARIA DE SENA (0013547/AL)
ADVOGADO : FELLIPE JOSE OLIVEIRA LOUREIRO (0013682/AL)
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2021.
Publicada a Portaria Presidência nº132/2021, no

Diário da Justiça Eletrônico - DJE 0866779, determino o
encaminhamento do presente procedimento à Secretaria de
Administração e à STI para ciência aos interessados e
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/03/2021, às 17:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0866784 e o código CRC EFCC5CB5.

0001071-98.2021.6.02.8000 0866784v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de março de 2021.
 
 
Senhor Coordenador de Sistemas Eleitorias,
 
Para ciência e continuidade do feito, encaminho os

autos a Vossa Senhoria após publicação da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 132/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG - 0866779,
que trata da constituição de comissão de planejamento
relacionada à contratação de serviço terceirizado,
para conservação das urnas eletrônicas.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 17/03/2021, às 16:09, 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
0866885 e o código CRC D414FF97.

0001071-98.2021.6.02.8000 0866885v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2021.
Sigam os autos à SEGEC, para ciência da

designação de que trata a Portaria Presidência nº 0132/2021
(doc. 0864872).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/03/2021, às 12:58, 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
0867251 e o código CRC 9F1626DA.

0001071-98.2021.6.02.8000 0867251v1
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CONSIDERANDO a persistência do quadro de acelerada transmissão e do alto grau de
mortalidade que são decorrentes do vírus Sars-CoV-2 (COVID-19);
CONSIDERANDO que o Estado de Alagoas continua na fase vermelha de distanciamento
controlado;
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam mantidas as medidas preventivas adotadas por
este Tribunal por ocasião da Portaria Conjunta nº 10/2021; e
CONSIDERANDO a instrução observada nos autos do Processo SEI nº 0002011-
63.2021.6.02.8000, do Processo SEI nº 0002928-82.2021.6.02.8000, do Processo SEI nº 0003308-
08.2021.6.02.8000 e do Processo SEI nº 0003610-37.2021.6.02.8000,
RESOLVEM:
Art. 1º Prorrogar a vigência da Portaria Conjunta nº 10/2021, objeto de anterior alteração pela
Portaria Conjunta nº 16/2021, pela Portaria Conjunta nº 19/2021 e pela Portaria Conjunta nº 20
/2021, até o próximo dia 15 de junho.
Art. 2º Esta Portaria Conjunta entrará em vigor na data da sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 236/2021 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com o Procedimento Administrativo nº
0002998-02.2021.6.02.8000.
CONSIDERANDO a Resolução TRE/AL nº 16.131, de 11/05/2021, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico deste Tribunal em 14/05/2021 e republicada por incorreção em 19/05/2021 no mesmo
veículo de divulgação,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR para exercer a Função Comissionada
FC-3, de Assistente III da Seção de Protocolo, Arquivo e Expedição, dispensando-o da Função
Comissionada FC-3, de Assistente III remanejada pelo art. 3º da Resolução TRE/AL nº 16.131
/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem ao dia 14
de maio de 2021.
Maceió, 26 de maio de 2021.Maceió, 26 de maio de 2021.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 241/2021 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DE ALAGOAS, no uso das
atribuições legais e regimentais, e de acordo com o Procedimento Administrativo nº 0003339-
28.2021.6.02.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Designar GUILHERME MACHADO REBELO, titular do Cargo de Técnico Judiciário do
Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ora cedido para este Regional
através da Portaria nº 1034, de 25 de maio de 2021, publicada no Diário Oficial do Poder Judiciário
- TJ/AL em 26 de maio de 2021, para exercer a Função Comissionada FC-6, de Chefe da Seção
de Gestão e Contratos da Coordenadoria de Serviços Gerais, junto à Secretaria de Administração
deste Tribunal.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Desembargador Presidente
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Desembargador Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 240/2021 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regimentais e de acordo com o Processo nº 0003456-
19.2021.6.02.8000,
CONSIDERANDO a Resolução TRE/AL nº 16.134, de 20/05/2021, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico deste Tribunal em 26/05/2021,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS, para exercer a Função
Comissionada FC-4, de Assistente IV da Assessoria de Acessibilidade e Relações Institucionais
deste Órgão, dispensando-a da Função Comissionada FC-5, de Assistente V, então transformada
pelo art. 1º da mencionada Resolução TRE/AL.
Art. 2º Designar o servidor LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO, para exercer a Função
Comissionada FC-1, de Assistente I da Assessoria de Acessibilidade e Relações Institucionais
deste Órgão, dispensando-o da Função Comissionada FC-3, de Assistente III, então transformada
pelo art. 2º da mencionada Resolução TRE/AL.
Art. 3º Designar a servidora HELENALBA SILVA MOURA MENEZES, para exercer a Função
Comissionada FC-4, de Assistente IV da Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, vinculada à
Presidência deste Órgão, dispensando-a da Função Comissionada FC-2, de Assistente II, então
transformada pelo art. 3º da mencionada Resolução TRE/AL.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem ao dia 26
de maio de 2021.
Maceió, 27 de maio de 2021.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

ATOS DO CORREGEDOR

DECISÕES

DECISÃO CRE Nº 6 / 2021 - TRE-AL/CRE/GCRE
PROCESSO: 0007339-08.2020.6.02.8000
INTERESSADO: MAURÍLIO VITORINO DA SILVA
ASSUNTO: Suposta prática desidiosa por parte de servidor deste Regional
Tratam os presentes autos de PAD destinado a investigar possível falta disciplinar imputada ao
servidor MAURÍLIO VITORINO DA SILVA, Técnico Judiciário - Nível Intermediário deste Tribunal,
matrícula nº 30920057, lotado na 49ª Zona Eleitoral (São Sebastião).
O feito teve seu início quando o Senhor Chefe de Cartório da 49ª Zona Eleitoral solicitou ao
servidor Maurílio Vitorino da Silva o relatório das atividades executadas por aquele servidor no
período compreendido entre os dias 26 de março a 5 de maio do ano de 2020 (evento 0697728 do
Processo SEI N.º 0004586-28.2020.6.02.8049), período este referente ao regime de trabalho
remoto temporário, determinado pela Portaria Conjunta nº 4/2020-TRE/Al/PRE/AEP, que
estabelece as medidas que deverão ser adotadas no âmbito do TRE de Alagoas para o
enfrentamento da crise imposta pela pandemia da Covid-19.

Quando da apresentação do solicitado relatório (evento 0699046 do Processo SEI N.º 0004586-

Portaria Portaria Presidência 241 (0903641)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 39



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2021.
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
Informo que, devido à minha nomeação como Chefe da

Seção de Gestão de Contratos através da Portaria Presidência nº
241/2021 (0903641), a sra. Lindineide Oliveira Cardoso, ora
designada como representante administrativo da Comissão de
Planejamento, não está mais à frente da Seção, sendo necessária a
atualização da Portaria Presidência nº 0132/2021 (0864872).

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 10/06/2021, 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
0903642 e o código CRC 4CBC6181.

0001071-98.2021.6.02.8000 0903642v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2021.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SEGEC (doc. 0903642), para que devido a
nomeação do servidor GUILHERME MACHADO REBELO,
como Chefe da Seção de Gestão de Contratos através da
Portaria Presidência nº 241/2021 (doc. 0903641), apresentar a
Minuta GSAD (doc. 0904565), e, sugerir a Vossa Senhoria,
com a devida vênia, a substituição da servidora Lindineide
Oliveira Cardoso, como representante administrativo da
Comissão de Planejamento, mediante designação da Portaria
Presidência nº 132/2021 (doc. 0864872).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2021, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904563 e o código CRC F80521B7.

0001071-98.2021.6.02.8000 0904563v1
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MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

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

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo
SEI nº 0001071-98.2021.6.02.8000;

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Alterar a Portaria Presidência nº 132/2021 para

indicar o servidor GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe da
Seção de Gestão de Contratos, em substituição a servidora
LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, como representante
administrativo da Comissão de Planejamento a fim de permitir
a contratação de serviço terceirizado, para possibilitar a conservação
das urnas eletrônicas, conforme Documento de Oficialização de
Demanda, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

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

 
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

DESEMBARGADOR PRESIDENTE

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2021, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0904565 e o código CRC 62D9B947.

0001071-98.2021.6.02.8000 0904565v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de junho de 2021.
Submeto à Presidência deste Tribunal, em atenção ao

Despacho SEGEC (doc. 0903642), em razão da nomeação do
servidor GUILHERME MACHADO REBELO, como Chefe da Seção de
Gestão de Contratos através da Portaria Presidência nº 241/2021
(doc. 0903641), a Minuta GSAD (doc. 0904565), no sentido da
substituição da servidora Lindineide Oliveira Cardoso,
como representante administrativo da Comissão de Planejamento,
mediante designação da Portaria Presidência nº 132/2021
(doc. 0864872).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 14/06/2021, 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
0904779 e o código CRC 2BE4C05D.

0001071-98.2021.6.02.8000 0904779v1
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PROCESSO : 0001071-98.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : Designação. Servidor. Substituição. Comissão de Planejamento.

 

Decisão nº 1262 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Aprovo a minuta GSAD 0904565 concernente à indicação
do servidor Guilherme Machado Rebelo, ocupante do cargo de Chefe
da Seção de Gestão de Contratos - SEGEC, para atuar como
representante administrativo da Comissão de Planejamento
designada pela Portaria Presidência nº 132/2021 (0864872) em
substituição à servidora Lindineide Oliveira Cardoso.

À Secretaria de Administração para lavratura do ato
normativo, disponibilização em bloco para assinatura deste
subscritor, publicação, ciência aos servidores e demais providências
de sua alçada.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/06/2021, 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
0905232 e o código CRC 0D2B6F9F.
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PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 274/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares;

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo SEI nº
0001071-98.2021.6.02.8000;

RESOLVE:
Art. 1º. Alterar a Portaria Presidência nº 132/2021 para indicar

o servidor GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe da Seção de Gestão de
Contratos, em substituição a servidora LINDINEIDE OLIVEIRA
CARDOSO, como representante administrativo da Comissão de Planejamento,
a fim de permitir a contratação de serviço terceirizado, para possibilitar a
conservação das urnas eletrônicas, conforme Documento de Oficialização de
Demanda, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013.

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

 
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Desembargador Presidente
Maceió, 21 de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/06/2021, às 14:44, 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
0907736 e o código CRC 03D756A7.
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DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2021.
Ao GPRES.

 

Senhora Oficiala,
 
Em cumprimento à Decisão nº 1262 da

Presidência (doc. 0905232), informo a V. Sa. que a Portaria
Presidência nº 274/2021 (doc. 0907736) encontra-se no bloco de
assinatura.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2021, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0907742 e o código CRC 42A4F7DF.

0001071-98.2021.6.02.8000 0907742v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2021.
Devidamente assinada a Portaria Presidência nº 274

(0907736), retornem-se os autos à Secretaria de Administração.
 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
02/08/2021, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0924761 e o código CRC 368F6373.

0001071-98.2021.6.02.8000 0924761v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
 
À SEGEC, para ciência da publicação da Portaria

Presidência nº 274/2021 (doc. 0930067) e adoção das medidas
decorrentes.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/08/2021, às 19:08, 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
0930068 e o código CRC 2D4E3C8C.

0001071-98.2021.6.02.8000 0930068v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2021.
À SAD.
Senhor Secretário,
 
Considerando a importância e a essencialidade

da conservação das urnas eletrônicas, que visa garantir o
alcance da missão deste Tribunal em garantir a legitimidade
do processo eleitoral, e levando em conta a complexidade do
planejamento da contratação deste serviço terceirizado
específico, solicito que sejam indicados a fazer parte da
Comissão de Planejamento a servidora Lindineide Oliveira
Cardoso, lotada na EJE, por sua expertise em licitações e
contratos, sendo a gestora anterior de acordos de mesma
natureza, e o servidor Iury Araújo Souza, lotado na SPLOG,
unidade técnica rsponsável pela fiscalização diária do serviço
em questão.

Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME MACHADO REBELO, Chefe de
Seção, em 08/10/2021, às 09:54, 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
0956564 e o código CRC F58027D0.
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DESPACHO

Maceió, 12 de outubro de 2021.
Submeto o pedido formulado no Despacho

SEGEC 0956564 à consideração do Sr. Diretor-Geral, pedindo
vênia para sugerir, se for da aquiescência dessa Diretoria,
consulta ao Ilm.º Sr. Secretário de TI e ao Exº Sr. Juiz Diretor
da EJE, quanto às indicações assinaladas, no sentido de que
os mencionados servidores sejam liberados para integrar a
equipe de planejamento da futura contratação de manutenção
de urnas, dadas a importância e complexidade da matéria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/10/2021, às 00:22, 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
0958132 e o código CRC 31A6BA84.
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DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0958132, balizado na

solicitação consubstanciada no Despacho SEGEC 0956564, faço
encaminhar os autos eletrônicos ao Sr. Secretário de Tecnologia da
Informação, assim como ao Exmo. Juiz Diretor da Escola Judiciária
Eleitoral para conhecimento e manifestação, acerca da proposição
apresentada referente às indicações dos servidores IURY ARAÚJO
SOUZA, lotado na SPLOG, Unidade Técnica responsável pela
fiscalização diária do serviço em questão, e LINDINEIDE OLIVEIRA
CARDOSO, lotada na EJE, reconhecida por sua expertise em
Licitações e Contratos, sendo a gestora anterior de acordos de
mesma natureza, para integrar a Equipe de Planejamento
objetivando futura contratação de manutenção de urnas, em virtude
da importância, essencialidade e complexidade da matéria.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/10/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961390 e o código CRC ABE9E3F8.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais para

manifestação sobre a designação do servidor da SPLOG.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/10/2021, às 17:32, 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
0963674 e o código CRC 61131708.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Sr. Secretário,
Este subscritor está de acordo com a indicação do

servidor Iury Araújo Souza para compor a referida Comissão,
tendo em vista a experiência deste servidor em contratações.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 21/10/2021, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963698 e o código CRC A3022076.
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
Senhor Diretor-Geral,
 
Após manifestação da área pertinente, informo que

a STI está de acordo com a indicação do servidor Iury Araújo
Souza.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 21/10/2021, às 17:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963714 e o código CRC FB7C9DD6.
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DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2021.
Em atenção ao Despacho GDG (0961390),

manifesto concordância à indicação da servidora LINDINEIDE
OLIVEIRA CARDOSO, lotada na EJE para integrar a Equipe de
Planejamento objetivando futura contratação de
manutenção de urnas.

Saliento que a referida servidora também está
envolvida no planejamento e elaboração dos contratos
de Técnicos de urnas das eleições e Web Design, todos
estes de extrema complexidade, razão pela qual solicito que a
mesma não seja mais indicada para compor equipes de
contratação, sob pena de prejudicar os trabalhos por ela
desempenhados junto à Escola Judiciária Eleitoral.

Cordialmente,
 

Documento assinado eletronicamente por HÉLIO PINHEIRO PINTO, Diretor da
EJE/AL, em 03/11/2021, às 19:52, 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
0967234 e o código CRC 1B151CD3.
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de novembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de Vossa

Excelência a proposição constante do Despacho GSAD
0958132, balizado na solicitação consubstanciada no
Despacho SEGEC 0956564, no sentido das indicações dos
servidores IURY ARAÚJO SOUZA, lotado na SPLOG, e
LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, lotada na EJE, para
integrar a Equipe de Planejamento objetivando futura
contratação de manutenção de urnas, em virtude da
importância, essencialidade e complexidade da matéria.

 
Tal proposição conta com as anuências do Sr.

Secretário de Tecnologia da Informação (vide Despacho STI
0963714), assim como do Exmo. Sr. Juiz Diretor da Escola
Judiciária Eleitoral (vide Despacho EJE 0967234).

 
Por sua vez, cumpre registrar que esta Unidade

Diretiva está de acordo com a sugestão apresentada, razão
pela qual submete o presente procedimento à superior
consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, com a sugestão, salvo melhor juízo, do
encaminhamento do feito à Secretaria de Administração
objetivando a lavratura do respectivo ato normativo dos
servidores envolvidos.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/11/2021, às 17:27, 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
0968916 e o código CRC EDAC27A5.
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PROCESSO : 0001071-98.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS
ASSUNTO : Aprovação. Equipe de Planejamento. Contratação. Manutenção de urnas.

 

Decisão nº 2606 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Acolho a sugestão do Senhor Diretor-Geral, inserta no
evento SEI 0968916.

Isto posto, APROVO a indicação dos servidores Iury
Araújo Souza, lotado na SPLOG, e Lindineide Oliveira Cardoso, lotada
na EJE, para integrarem a Equipe de Planejamento da futura
contratação de empresa de manutenção de urnas. 

À Secretaria de Administração para lavratura do
competente ato normativo.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
11/11/2021, às 16:54, 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
0969043 e o código CRC AC07D75E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

 
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL

REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares;

CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo SEI nº
0001071-98.2021.6.02.8000;

RESOLVE:
Art. 1º. O art. 1º da Portaria Presidência nº 132/2021, alterada

pela Portaria Presidência nº 274/2021, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim
de permitir a contratação de serviço terceirizado,
para possibilitar a conservação das urnas
eletrônicas, conforme Documento de Oficialização da
Demanda, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013,
com a seguinte composição: o COORDENADOR DE
SISTEMAS ELEITORAIS, como integrante
demandante, o CHEFE DA SEÇÃO DE PROVISÃO E
LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS, como
integrante técnico, o CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO
DE CONTRATOS, como integrante administrativo,
além dos servidores IURY ARAÚJO SOUZA, lotado na
SPLOG, e LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, lotada na
EJE (NR)".

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

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente
Maceió, 17 de novembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
18/11/2021, às 20:22, 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
0974939 e o código CRC 9D00B7D8.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
Ao GPRES.

 

Senhora Oficiala,
 
Em cumprimento à Decisão 2606 (0969043), peço vênia

para informar a V. Sa. que a Portaria Presidência nº 463/2021
encontra-se em bloco de assinatura, aguardando a deliberação da
Presidência.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 23:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974944 e o código CRC 7A31EF0D.
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Despacho GSAD 0974944         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 62



Ano 2021 - n. 219 Maceió, sexta-feira, 19 de novembro de 2021 2

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

19ª Zona Eleitoral  ...................................................................................................................... 95
26ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 99
28ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 100
31ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 103
34ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 105
37ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 108
40ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 134
44ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 135
51ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 136
53ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 170
55ª Zona Eleitoral  ..................................................................................................................... 173
Índice de Advogados  ............................................................................................................... 174
Índice de Partes  ....................................................................................................................... 176
Índice de Processos  ................................................................................................................. 180

ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares;
CONSIDERANDO o contido no Processo Administrativo SEI nº 0001071-98.2021.6.02.8000;
RESOLVE:
Art. 1º. O art. 1º da Portaria Presidência nº 132/2021, alterada pela Portaria Presidência nº 274
/2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Constituir Comissão de Planejamento a fim de permitir a contratação de serviço
terceirizado, para possibilitar a conservação das urnas eletrônicas, conforme Documento de
Oficialização da Demanda, nos termos da Resolução CNJ nº 182/2013, com a seguinte
composição: o COORDENADOR DE SISTEMAS ELEITORAIS, como integrante demandante, o
CHEFE DA SEÇÃO DE PROVISÃO E LOGÍSTICA DE EQUIPAMENTOS ELEITORAIS, como
integrante técnico, o CHEFE DA SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS, como integrante
administrativo, além dos servidores IURY ARAÚJO SOUZA, lotado na SPLOG, e LINDINEIDE
OLIVEIRA CARDOSO, lotada na EJE".(NR)
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 17 de novembro de 2021.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 459/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, e tendo em vista o exposto no Procedimento SEI
nº 0006736-95.2021.6.02.8000.
CONSIDERANDO a necessidade de se promover as ações necessárias à execução dos trabalhos
de Inventário dos Bens Estocáveis da Seção do Almoxarifado - Exercício 2021;
CONSIDERANDO o Manual de Patrimônio do Tribunal de Contas da União, instituído pela Portaria
- TCU nº 6, de 13 de janeiro de 2004 e alteração posteriores;
RESOLVE:

Art. 1º Constituir a Comissão de Inventário dos Bens Estocáveis da Seção de Almoxarifado,
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Ano 2021 - n. 219 Maceió, sexta-feira, 19 de novembro de 2021 3

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

Art. 1º Constituir a Comissão de Inventário dos Bens Estocáveis da Seção de Almoxarifado,
vinculada à Coordenadoria de Material e Patrimônio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
referente ao Exercício de 2021, cujo objetivo consiste em verificar a exatidão dos registros de
controle patrimonial, mediante a realização de levantamentos físicos dos bens estocados na Seção
de Almoxarifado deste Regional.
Art. 2º A Comissão será formada pelos servidores Carlos Alberto da Silva, lotado na 54ª Zona
Eleitoral, que atuará como Presidente, Leonardo Sarmento Sampaio, lotado na 2ª Zona Eleitoral, e
Aislan Rogério Clímaco de Araújo, lotado na SEPAT, como membros efetivos.
§ 1º O Presidente da Comissão coordenará os trabalhos, que deverão ser iniciados a partir da
publicação desta Portaria, sendo o Relatório Conclusivo apresentado até o final do mês de
novembro.
§ 2º Para auxiliar nos trabalhos poderão ser convocados estagiários e funcionários de empresas
prestadoras de serviços, os quais desenvolverão tarefas administrativas sob supervisão do
Presidente da Comissão.
§ 3º Confeccionado Relatório Preliminar, o responsável pelos bens ofertará os esclarecimentos
necessários, em 5 (cinco) dias úteis, respeitado o prazo no § 1º do art. 2º, para a entrega do
relatório conclusivo.
§ 4º O inventário será considerado concluído após a juntada do Relatório Conclusivo, sendo que
eventuais diferenças, relativas a perdas ou extravios dos bens inventariados, serão apurados, para
efeito de responsabilização, em autos apartados.
Art. 3º A servidora Nadja Cristina de Oliveira Ribeiro, lotada na SAPEV, exercerá a suplência da
referida Comissão.
Art. 4º A Comissão será apoiada, no que concerne à orientação dos trabalhos, pela Coordenadoria
Orçamentária e Financeira - COFIN.
Art. 5º. Durante a realização do levantamento físico dos itens, na Seção de Almoxarifado, fica
vedada a movimentação física dos bens localizados naquele endereço, exceto mediante
autorização específica do Secretário de Administração, para atendimento de situações
excepcionais.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 16 de novembro de 2021.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

AVISOS DE JULGAMENTO

AVISO DE ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO
AVISO DE ANTECIPAÇÃO DE JULGAMENTO - 24/11/2021
A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas torna pública a ANTECIPAÇÃO
DO JULGAMENTO do processo abaixo para o dia 24/11/2021, quarta-feira, a partir das 15h, em
Sessão de Julgamento por Videoconferência, nos termos da Resolução TRE/AL nº 16.033/2020, c
/c Resolução TRE/AL 16.042/2020.
1 - RECURSO ELEITORAL PJE Nº 0600197-95.2020.6.02.0047 - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. CONDUTA
VEDADA. AGENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PEDIDO DE REFORMA DA
SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA: LIMOEIRO DE ANADIA-AL (47ª ZONA ELEITORAL - CAMPO ALEGRE)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de novembro de 2021.
 
À CSELE, SPLOG, SEGEC e EJE, em virtude

da publicação da Portaria Presidência nº 463/2021
(doc. 0975767), para ciência dos membros da comissão de
planejamento da contratação e adoção das medidas
decorrentes.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/11/2021, às 19:40, 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
0975769 e o código CRC AA135BFC.

0001071-98.2021.6.02.8000 0975769v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à
conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender
as necessidades da Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possui atualmente

um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo: 962 UE2009, 1.776
UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959 UE2020. Fora estas,
ainda temos que manter armazenadas 3.530 UE2009 que não serão utilizadas
nas eleições 2022 e 1.395 baterias de chumbo-ácido (previstas chegadas de
688, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas no Galpão de
Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

1.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

1.3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias, faz-se necessária limpeza, formatação e organização
das mídias (flash card e memória de resultados) utilizadas nas eleições
anteriores, bem como o controle e armazenamento das peças e suprimentos
necessários para o funcionamento das urnas.

 
2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE
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PLANEJAMENTO
Despacho da SGO (0999310) aponta programação orçamentária

na POA 2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 Da Contratação
3.1.1 A contratação envolve serviços comuns e continuados

de auxilio em conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos.
A unidade de medida adotada é o posto de trabalho, dada à quantidade e
natureza das atividades que serão realizadas, conforme subitem 3.2 as quais
dificultam ou mesmo impossibilitam a utilização de métrica diversa. Ressalta-
se que, dependendo do período de realização das atividades, o tempo
estimado e a demanda de trabalho para o mesmo procedimento é variado:

• Ex1.: A limpeza das urnas, verificação das peças e substituição
de suprimentos na manutenção preventiva das urnas realizada logo após a
realização das eleições demanda uma maior quantidade de tempo e esforço em
relação as manutenções posteriores.

• Ex2.: O Sistema de Testes Exaustivos – STE, utilizado para
verificação das funcionalidades do software e hardware, constantemente
passam por atualização, ocasionando a variação de tempo para sua realização,
destacando-se a atualização do STE no segundo semestre de 2019, o qual
modificou o teste das teclas numéricas do terminal do eleitor, duplicando o
tempo de realização do teste de hardware pelo operador.

3.1.2 Por essas razões, entende-se como mais razoável que
os auxiliares estejam à disposição da CONTRATANTE, para a execução
desse conjunto de atividades diversas e irredutíveis a uma unidade
padrão de medida, que fosse capaz de possibilitar, de forma objetiva,
a aferição de resultados e dos seus correspondentes pagamentos.

 
3.2 Da descrição dos serviços que serão realizados:
3.2.1 As principais atividades de conservação das urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

3.2.1.1 Recarregar as baterias de chumbo-ácido internas das
urnas eletrônicas;

3.2.1.2 Medir a carga das baterias de chumbo-ácido externas,
utilizando o instrumento de medição disponibilizado pelo TRE/AL;

3.2.1.3 Recarregar as baterias de chumbo-ácido externas ou
de reposição;

3.2.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

3.2.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
conexão com o TM);
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3.2.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que
apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

3.2.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

3.2.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

3.2.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

3.2.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
3.2.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (Flash

Card e/ou Memória de Resultado-MR);
3.2.1.12 Remover os lacres de eleição;
3.2.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas

faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

3.2.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

3.2.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

3.2.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Memórias de Resultado - MR com
dados do STE e relatórios extraídos do STE;

3.2.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

3.2.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
seguintes atividades:

3.2.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão
conservadas;

3.2.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma
de armazenamento utilizada no local;

3.2.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando
necessário;

3.2.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas
dentro do local de armazenamento;
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3.2.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os
suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;

3.2.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão
estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;

3.2.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,
empilhando-as conforme orientações da SPLOG;

3.2.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e
condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

3.2.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

3.2.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

3.2.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e GERFLA e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

3.2.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

3.2.1.18.13 Formatação das mídias;
3.2.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
3.3 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
3.4 Horário para realização dos serviços
3.4.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 30 (trinta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em horário a ser
definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

3.4.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização do Fiscal do
Contrato.

3.4.3 Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
horário de intervalo para repouso e alimentação.
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3.5 Local de realização dos serviços
3.5.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas.

 
3.6 Necessidade de Serviço Extraordinário
3.6.1 A realização de serviço extraordinário será realizado em

anos eleitorais nos meses de Agosto, Setembro e Outubro. Serão autorizados
serviços extraordinários, mediante solicitação prévia do gestor do contrato e
autorização do Diretor-Geral. Os serviços extraordinários deverão ser
faturados em separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de
pagamento, do comprovante de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS,
com base nos serviços efetivamente executados.

 
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
4.1 A quantidade necessária de postos de trabalho para

execução dos serviços de conservação de urnas, mídias e suprimentos é
baseada na estrutura preparada para os serviços de conservação das urnas
no Galpão de Armazenamento e na produtividade média diária de trabalho
verificada nas contratações anteriores.

4.2 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 150 (cento e cinquenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

4.3 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho é de 30 (trinta) unidades.

4.4 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estima-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para realização
das atividades é de 5 (cinco) postos de trabalho.

4.5 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível no
Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária por posto
de trabalho é de aproximadamente 30 unidades de urnas/baterias, o que
corresponde a quantidade ideal para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado
de Alagoas é de 5 (cinco) postos de trabalho.

 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA

ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
5.1 Por meio dos presentes estudos realizou-se pesquisas

da soluções adotadas por diversos Regionais, conforme já demonstrado
através do Despacho SPLOG 0852414, de 09/02/2021.

5.2 Historicamente, influenciados pelas contratações realizadas
pelo TSE, a maioria dos regionais, inclusive este TRE-AL (TRE-MA, TRE-AC,
TRE-BA, TRE-CE, TRE-MT, TRE-RS, TRE-SC, TRE-TO) adotaram a contratação
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por UST, na qual os serviços são executados através de Ordem de Serviço (OS),
com a quantidade estimada e contratada com base no coeficiente de
produtividade médio estabelecido pela Fundação de Apoio à Capacitação em
Tecnologia da Informação (FACTI), nos termos do Contrato TSE nº 126/2008, no
qual foram indicados os procedimentos essenciais para a os serviços de
conservação e o prazo em que serão realizados.

5.3 A menor parte dos regionais (Ex.: TRE-PA, TRE-RR) adotaram
a contratação através de posto de trabalho, diante da necessidade da mão de
obra permanente, sendo relevante considerar que estes regionais
adotam o sistema de armazenamento centralizado de urnas, sendo
responsáveis, além dos serviços de conservação das urnas, pelo controle,
formatação e conservação das mídias, peças e suprimentos.

5.4 Na atualidade realizam contratação por Posto de Trabalho os
seguintes regionais: TRE-MT, TRE-RN, TRE-SC, TRE-SE, TRE-TO, TRE-MA, TRE-
PA, TRE-RR  e TSE.

5.5 A forma de contratação por UST tem-se mostrado
eficiente nos regionais que adotam armazenamento de forma
descentralizada (Polos ou Zonas), tendo em vista que a quantidade de
urnas por locais de armazenamento é pequena e os serviços de
conservação das urnas, cujo ciclo é quadrimestral, é realizada em
poucos dias, não sendo necessária a mão de obra permanente, pois a
maior parte do tempo estaria ociosa. O que não é o caso deste
Regional.

5.6 Ressalte-se que os Regionais que possuem o armazenamento
centralizado e que adotaram a contratação por UST, têm modificando a forma
de contratação para postos de trabalho (Ex.: TRE-TO, pregão nº. 49/2019 e
TRE-MT, pregão nº. 22/2019, TRE-MA, pregão nº 54/2020), tendo em vista que
os ciclos quadrimestrais de manutenção são realizados de forma contínua e
ininterruptae, ainda, devido à grande quantidade de urnas, quando acaba um
ciclo já deve ser iniciado o próximo. 

 
6. JUSTIFICATIVA E SOLUÇÃO ADOTADA
6.1 A contratação de empresa especializada em alocação e

gestão de postos de trabalho é entendida pela Justiça Eleitoral do Estado de
Alagoas como sendo a solução mais adequada para a disponibilização de
auxiliares, pelos motivos abaixo expostos:

6.1.1 O TRE-AL adota o sistema de armazenamento
centralizado das urnas eletrônicas, que além das atividades relacionadas
aos serviços de conservação das urnas é responsável pelo armazenamento,
conservação, gestão das mídias, suprimentos e peças

6.1.2 Em virtude das inúmeras atividades a serem realizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas, torna-se praticamente
desvantajosa efetuar a métrica para contratação por UST, inclusive pelas
constantes mudanças de procedimentos;

6.1.3 O Galpão de Armazenamento de Urnas Eletrônicas do
Estado de Alagoas possui atividades contínuas e rotineiras,
desempenhadas o ano todo, necessitando de mão de obra permanente.
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7. ESTIMATIVAS DOS PREÇOS
7.1 A pesquisa de mercado deve ser realizada através da

metodologia proposta pela Instrução Normativa  do Ministério da Economia,
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, nº 73, de
5 de agosto de 2020, que estabelece que as pesquisas de preços relativas às
contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra
exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de
2017, observando, no que couber, o disposto na mencionada Instrução
Normativa. Serão ainda consideradas as normas internas deste TRE-AL e o
Art. 9º da Portaria nº 444/2018 do TCU, onde se lê:

 
Art. 9º A estimativa de preços para contratação de
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra
será elaborada com base em planilha analítica
de composição de custos e formação de preços
da mão de obra e de insumos e observará os
seguintes critérios para obtenção dos valores de
referência:
I - os salários dos empregados terceirizados serão
fixados com base em acordo, convenção coletiva de
trabalho ou sentença normativa proferida em
dissídio coletivo da categoria profissional pertinente
ou em lei;
II - havendo mais de uma categoria em uma mesma
contratação, os salários serão fixados com base no
acordo, na convenção coletiva de trabalho ou na
sentença normativa proferida em dissídio coletivo ou
em lei, concernente a cada categoria profissional;
III - não havendo salário definido em acordo,
convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa proferida em dissídio coletivo ou em lei, o
salário deverá ser fixado com base em preços médios
obtidos em pesquisa de mercado, em fontes
especializadas, em empresas privadas do ramo
pertinente ao objeto licitado ou em órgãos públicos e
entidades;
IV - os encargos sociais e tributos deverão ser
fixados de acordo com as leis específicas;
V - os valores dos insumos de serviços serão
apurados com base em pesquisa de preços, na forma
do art. 10 desta Portaria; e
VI - os insumos de mão de obra deverão observar
acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa proferida em dissídio coletivo ou em lei,
com exceção dos uniformes, que deverão ser
apurados com base em pesquisa de preços, na forma
do art. 11 desta Portaria. 
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7.2 Assim, para composição do preço dos serviços de Auxiliar de
Apoio à Conservação de Urnas, Mídias e Suprimentos será utilizada
planilha de custo e formação de preço aplicando as informações constantes
em:

i) Convenção coletiva da categoria, a qual define salário-base,
vale-alimentação, ticket transportes, etc. A Convenção utilizada foi a
registrada sob o número AL000031/2021, do SINDICATO DAS EMPRESAS
DE ASSEIO E CONSERV DO ESTADO DE ALAGOAS– CATEGORIA: AUXILIAR
ADMINISTRATIVO II.

ii) Detalhamento da quantidade de auxiliares, considerando
as diversas variáveis envolvidas na prestação do serviço.

iii) Para composição dos custos referentes aos insumos
(uniformes) que compõem o modulo V da planilha de custos, devem ser
atendidas as normas insertas na Instrução Normativa n. 5/2014-SLTI/MP,
bem como orientação do Tribunal de Contas da União para formação de
“cesta de preços aceitável”, com a utilização de fontes diversas de
pesquisa, quais sejam: contratações de outros órgãos públicos e pesquisas
da internet.

iv) Os dados devem ser lançados na planilha de custos
baseada no modelo da IN 5/2017 do Ministério do Planejamento.

v) As planilhas devem constar de documentação anexa ao
Termo de Referência.

 
7.3 Serviços Extraordinários
7.3.1 A realização de serviço extraordinário será em anos

eleitorais nos meses de Agosto, Setembro e Outubro. Deverá ser autorizado
pelo Diretor-Geral, mediante solicitação prévia do gestor do contrato.
Conforme histórico da necessidade de realização das atividades, poderá haver
a realização de até 4 (quatro) horas extras pelos auxiliares de apoio à
conservação de urnas, mídias e suprimentos.

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd.
Dias da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas
Extras a
serem

executadas

Multiplicador
da HE

Total
de

Horas

Agosto Sábado 4 5 4 1,5 120
Domingo 4 5 4 2 160

Setembro Sábado 4 5 4 1,5 120
Domingo 4 5 4 2 160

Outubro Sábado 4 5 4 1,5 120
Domingo 4 5 4 2 160

Total 840
horas

 
7.4 Uniformes
7.4.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
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completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA. Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens:

Item Especificação
Quantidade
por posto
de trabalho

Vida útil
(meses)

1

BOTA confeccionada com
cabedal em couro (vaqueta)
palmilha de montagem
sintética, higiênica,
antibactericida e solado em
poliuretano monodensidade

2 12

2
CAMISA 100% algodão ou em
outro tecido adequado às
condições climáticas da região

2 6

3
CALÇA em brim 100% algodão
ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da
região

2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo
80% em algodão 2 6

5
CRACHÁ de Identificação em
Material pvc plástico com
presilha ou cordão para
fixação

1 12

6

COLETE/BATA em
algodão/sarja, cor azul escuro,
com dois bolsos frontais
chapados-, impressão "A
serviço da Justiça Eleitoral" em
amarelo

2 6

*Os custos referentes aos insumos (uniformes) da planilha acima devem constar no
modulo V da planilha de custos

 
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
8.1 A solução será a contratação de empresa para prestar o

serviço de conservação de urnas, mídias e suprimentos no Galpão de
Armazenamento de Urnas do TRE-AL.

8.2 Faz-se necessária a contratação para a realização dos
serviços elencados no item 3.2, tendo em vista que não constam no rol das
atribuições dos Cargos de Técnicos e Analistas da Justiça Eleitoral, conforme
Resolução TSE nº 20.761/2000.

8.3 A contratação será por posto de trabalho com dedicação
exclusiva, em virtude da necessidade permanente dos serviços, bem como
considerando a diversidade das atividades que serão realizadas, as quais são
irredutíveis a uma unidade-padrão de medida que fosse capaz de possibilitar,
de forma objetiva, a aferição de resultados e dos seus correspondentes
pagamentos.

9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA
SOLUÇÃO

Anexo ESTUDOS TÉCNICOS  - MANUTENÇÃO DE URNA ELETRÔNICA (0998164)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 74



9.1 A presente contratação dar-se-á em um único lote, pelo
menor preço global, tendo em vista que o serviço a ser prestado possui uma
única natureza, ou seja, auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas,
mídias e suprimentos e os postos de trabalhos serão lotados no mesmo local.

9.2 Cabe ressaltar que a divisão em lote, neste caso, não
necessariamente aumentaria a competitividade e até poderia afastar licitantes
interessados, levando-se em consideração a quantidade reduzida de postos de
serviços por cada lote.

9.3 Por fim, cumpre observar que no Acórdão 1.214/2013 –
Plenário, o TCU recomenda que se evite “o parcelamento de serviços não
especializados, a exemplo de limpeza, conservação e segurança, sendo objeto
de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas
atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de
manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em
geral, áudio e vídeo, informática”.

9.4 Ora, no mercado local, as empresas que fornecem os serviços
a serem contratados não atuam de forma segmentada, o que constitui um
motivo a mais para o não parcelamento das atividades.

 
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
10.1 Os resultados pretendidos com a presente contratação são:

10.1.1 Garantir a vida útil das urnas eletrônicas de, no
mínimo 10 anos, das baterias de, no mínimo 05 anos;

10.1.2 Disponibilizar todos os equipamentos necessários para
a realização das eleições (oficiais e parametrizadas) em prefeito
funcionamento;

10.1.3 Manter as mídias (flash cards e memórias de
resultado) limpas, formatadas e organizadas;

10.1.4 Gerir as peças e suprimentos.
 
11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO

ÓRGÃO
11.1 Não há necessidade de adequação de ambientes do TRE-AL,

tendo em vista que o Galpão de Armazenamento de Urnas já possui estrutura
para a alocação dos Auxiliares de Apoio à Conservação de Urnas, Mídias e
Suprimentos.

 
12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU

INTERDEPENDENTES
12.1 Não há contratações correlatas e/ou interdependentes

vigentes neste TRE-AL, pois se trata de uma contratação especifica a ser
realizada especificamente no Galpão de Armazenamento de Urnas desse TRE-
AL.

 
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
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13.1 Diante do exposto, a contratação é viável, visto se tratar de
prestação de serviços comuns, com empresas especializadas em todo o país.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 12/01/2022, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0998164 e o código CRC 4BD1E997.

0001071-98.2021.6.02.8000 0998164v28
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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
 
Prezados,
Para subsidiar a elaboração de instrumentos

necessários à contratação que se pretende, solicito informar a
previsão orçamentária para a despesa com serviços
continuados de manutenção de urna eletrônica para o
presente exercício.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 12/01/2022, às 16:12, 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
0999255 e o código CRC CE4A2A20.

0001071-98.2021.6.02.8000 0999255v1
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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 Comissão de Planejamento,
 
Informamos que foram programados na POA 2022 o

valor de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/01/2022, às 17:11, 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
0999310 e o código CRC 11B3BF80.
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/gestao-orcamentaria-financeira-fiscal/gestao-orcamentaria/Planilha_publicacao_proposta_orcamentaria_ORDINARIO_E_PLEITOS_2022.pdf


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
SPLOG
 
Prezados,
 
Em continuidade aos trabalhos da Comissão de

Planejamento da Contratação, requer-se análise técnica e
outras que se fizerem necessárias das especificações
constantes dos Estudos Preliminares (0998164) relativos à
pretensa contratação.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 12/01/2022, às 17:26, 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
0999319 e o código CRC A6A8D609.
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000031/2021
DATA DE REGISTRO NO MTE: 10/02/2021
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR004638/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13057.100093/2021-09
DATA DO PROTOCOLO: 08/02/2021
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA;
 
E 
 
SINDLIMP AL, CNPJ n. 08.501.710/0001-07, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). PAULO
NICACIO DA SILVA;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores das empresas de
asseio, conservação, prestação e terceirização de serviços de colocação e administração de mão de
obra e temporários, trabalhadores das empresas de administração de condomínios, trabalhadores
das empresas de prestação de serviços de paisagismo, ajardinamento, gramíneas cultura e planta,
trabalhadores das empresas de coleta de lixo e limpeza urbana, trabalhadores das empresas de
reciclagem de resíduos e materiais em geral e trabalhadores das empresas de veículos, com
abrangência territorial em AL. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 
 

A partir do dia 01 de JANEIRO de 2021 o Percentual de Reajuste para todos os Níveis Salariais será de
5,12% (cinco vírgula doze por cento) ficando os salários de acordo com a Tabela Salarial abaixo:

 

TABELA SALARIAL – Vigência de   01.01.2021 até   
31.12.2021

SALÁRIOS
BASE

Nível I

Faxineiro,   Agente de Limpeza, Auxiliar de Limpeza, Servente
de     Limpeza, Auxiliar   de Jardinagem, Auxiliar de Pedreiro,
Auxiliar   de Carga e   Descarga de   Mercadoria, Copeiro,
Piscineiro,   Maqueiro, Controlador de Pragas,     Garçom,
Merendeira, Operador   de Maquina Copiadora, Zelador,

 

 

R$ 1.130,00
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Lavador de     Roupas, Passador de   Roupas, Agente de
Saneamento e Encarregado de Malote.

Nível II

Apontador   de Mão de Obra, Ascensorista, Manobrista,
Lavador de     Veículos,   Operador de Máquina Costal para
Jardim, Garagista,   Camareira,     Office-Boy, Cozinheira,
Mensageiro, Varredor de Rua   e Contínuo.

 

R$ 1.173,00

Nível III

Auxiliar   Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife,   Promotor  
de Vendas, Auxiliar   de Encanador, Auxiliar de Eletricista de
Alta e Baixa Tensão,   Leiturista, Patrulheiro, Salva Vidas,
Bilheteiro,   Vigia, Porteiro, Bombeiro Civil, Fiscal de Loja,
Coletor de   Lixo,   Auxiliar de   Carpinteiro, Auxiliar de Pintor e
Auxiliar de   Marceneiro.

 

 

R$ 1.222,50

Nível IV

Auxiliar   Administrativo II, Auxiliar de Cobranças, Auxiliar de    
Faturamento,   Auxiliar de Pessoal e Moto-Boy.

 

R$ 1.249,00

Nível V

Assistente   Administrativo I, Vigia Florestal, Conferente,
Assistente de Manutenção,   Jardineiro e   Almoxarife.

 

R$ 1.331,00

Nível VI

Assistente   Administrativo II, Auxiliar de Tesouraria,
Recepcionista   e  Estofador.

 

R$ 1.356,00

Nível VII

Assistente   Administrativo III, Rádio Operador, Operador de    
Empilhadeira e   Encarregado de Turma de Equipe ou de
Seção (Fiscal de   Turma).

 

R$ 1.579,50

Nível VIII

Carpinteiro,   Pedreiro, Pintor, Eletricista de Baixa e Alta
Tensão,   Encanador, Assistente   Administrativo IV, Supervisor
de Serviços Gerais   e   Motorista de   Veiculo Utilitário (até
2tn) ou dez passageiros.

 

R$ 1.712,50

Nível IX

Encarregado   de Manutenção, Operador de Bomba, Mecânico
de   Bomba, Tratador de Animais Silvestres  Assistente  
Administrativo V, Marceneiro, Serralheiro e   Motorista de
Veiculo  de   Carga Leve (até 4tn. ou 16 passageiros).

 

R$ 1.896,50

Nível X

Chefe   ou Supervisor de Departamento.

 

R$ 2.100,00
Nível XI

Mecânico   de Automóveis, Lanterneiro e Funileiro.

 

R$ 2.559,00
Nível XII

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível médio
I.

 

R$ 2.781,50

Nível XIII  
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Toda   Função que exija uma formação técnica de nível médio
II.

R$ 3.545,00

Nível XIV

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível
superior.

 

R$ 4.170,50

Parágrafo primeiro. Os funcionários que em janeiro de 2021 já recebiam salários iguais ou superiores aos
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 5,12% (cinco vírgula doze por cento).

Parágrafo segundo. Ao valor do TICKET ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO incidirá um reajuste de 5,26%
(cinco vírgula vinte e seis por cento) em relação à Convenção Coletiva de Trabalho/2020, nos moldes
especificados na Cláusula “DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR” constante desta CCT/2021.

Parágrafo terceiro. Para que não se caracterize “desvio de função”, nos moldes do art. 460 da CLT,
quando houver a contratação de função auxiliar será necessária a contratação concomitante da função
principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DESTA CONVENÇÃO 
 

Objetiva esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO estabelecer melhores condições de salário e
trabalho para reger as relações de trabalho entre as Empresas e os Empregados do respectivo segmento
acima referidos, excetuados aqueles que, por pertencerem a categorias diferenciadas, tenham convenções
próprias, em todo o Estado de Alagoas.

Parágrafo único. Fica definido, para efeito de aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho, que:

a)Asseio – É toda e qualquer atividade relacionada com limpeza, remoção de lixo e de entulhos de
qualquer natureza, desenvolvidas em quaisquer locais, logradouros, prédios e locais públicos ou privados
de um modo geral, pelo trabalhador terceirizado vinculado a empresas de prestação de serviços de um
modo geral, no Estado de Alagoas;

b) Conservação - É toda e qualquer atividade relacionada com toda e qualquer Manutenção que visem
conter as deteriorizações do bem público ou privado, que visem proteger de avarias, deteriorizações e
estado de conservação, desenvolvidas pelo trabalhador terceirizado, em qualquer local, público ou privado,
logradouros públicos de um modo geral, através de empresas de prestação de serviços de um modo geral,
no Estado de Alagoas;

c) Tabela Salarial- Às demais atividades relacionadas com as funções constantes da Tabela Salarial
prevista nesta CCT, também se aplicam as definições aqui convencionadas, desde que, igualmente
vinculadas à terceirização de mão de obras, sejam desenvolvidas pelos respectivos trabalhadores, através
das Empresas de Asseio, Conservação e Similares em quaisquer Órgãos da iniciativa privada ou pública,
no Estado de Alagoas considerando-se ainda para tanto a similitude, conexidade e preponderância da
atividade.

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 

Visado assegurar a exeqüibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as
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empresas do segmento abrangidas pela CCT deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e
Trabalhistas de Oitenta e Quatro e Oitenta e Três por cento (84,83%) conforme Planilha de Cálculo
abaixo como documento essencial a quaisquer licitação, sob pena de nulidade do certame tal como
disposto nos artigos 607 e 608 da CLT.

PLANILHA   DE CÁLCULOS
ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da Remuneração +   valor da

Remuneração   Técnica
Grupo  

“A”
ENCARGOS   SOCIAIS 36.80%

1 INSS 20,00%
2 SESI OU SESC 1,50%
3 SENAI OU SENAC 1,00%
4 INCRA 0,20%
5 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50%
6 FGTS 8,00%
7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/INSS 3,00%
8 SEBRAE 0,60%

Grupo  
“B”

ENCARGOS   SOCIAIS 28,20%

9 FÉRIAS 12,03%
10 AUXILIO DOENÇA 1,85%
11 LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE 1,33%
12 FALTAS LEGAIS 2,99%
13 ACIDENTE DE TRABALHO 1,30%
14 AVISO PRÉVIO 0,37%
15 13º SALÁRIO 8,33%

Grupo  
“C”

ENCARGOS   SOCIAIS 9,45%

16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1,65%
17 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 3,80%
18 INDENIZAÇÃO (RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA) 4,00%

Grupo  
“D”

ENCARGOS   SOCIAIS 10,38%

19 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A”SOBRE  
O “B”

10,38%

VALOR   DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,83%
 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO 
 

No caso de trabalho em que o empregado precise se deslocar para fora do município onde presta seus
serviços, cabe ao empregador o pagamento das despesas por deslocamento nos seguintes parâmetros:

I - com pernoite: R$ 100,00 (cem reais);

II - sem pernoite: R$  50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo primeiro. Aos valores acima estabelecidos deverão ser acrescidos os tributos, taxa
administrativa e lucro constantes da planilha de custos e formação de preços da empresa contratada.

Parágrafo segundo. Não haverá redução do Ticket Alimentação/Refeição do empregado nos dias em que
houver o deslocamento de que trata o caput desta Cláusula.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO SALÁRIO DO SUBSTITUTO 
 

A título de gratificação, será garantido ao empregado substituto o mesmo salário percebido pelo substituído.
Esta gratificação não se incorpora ao salário nem faz parte deste, nos termos da Súmula 159 do TST.

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO DA INSALUBRIDADE 
 

As empresas pagarão o adicional de insalubridade no grau máximo, a todos os trabalhadores que
trabalharem na coleta do lixo hospitalar, no serviço de limpeza de fossas, dedetização, imunização,
vitrificação de piso, leprosários, hospitais especializados no tratamento de doenças contagiosas e coleta de
lixo.

Parágrafo primeiro. As empresas pagarão o adicional de insalubridade de grau médio, aos trabalhadores
que exerçam funções de varredura de rua.

Parágrafo segundo. As empresas pagarão adicional de insalubridade no grau mínimo aos demais
empregados que exerçam suas funções em lugares insalubres, sujeitos os agentes nocivos à saúde, cujos
EPI’s fornecidos, não façam desaparecer completamente a ação insalubre.

Parágrafo terceiro. As empresas fornecerão diariamente um (01) litro de leite de gado, tipo “C” aos
empregados que exerçam trabalhos de vitrificação, sintecos e outros derivados existentes em locais e
atividades consideradas insalubres.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA NONA - DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 
 

Fica também convencionada a entrega de TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, para todos os
trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, independente de cargo ou função e
horário de trabalho, obrigação esta a ser cumprida por todas as empresas integrantes deste segmento, no
valor total mensal de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), que corresponde a 22 (vinte e dois)
TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, considerando-se cada um deles no valor facial de R$ 20,00
(vinte reais). A distribuição dos TICKET’s será realizada no máximo até o dia 20 do mês seguinte, sendo
facultado às empresas descontar do valor referenteaos dias em que o empregado tenha faltado ao serviço,
sendo justificada ou não a falta, bem como os dias em que não houver fornecimento do serviço em virtude
de feriado ou não funcionamento do local da prestação do serviço, ao valor diário de R$ 20,00 (dezenove
reais). Ou seja, apenas serão considerados os dias efetivamente trabalhados. Sendo assim, houve um
reajuste de 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) em relação à CCT/2020. 

Parágrafo primeiro. Nos casos em que haja a prestação de serviço parcial, por exemplo, nas jornadas de
12 x 36 horas, o valor dos TICKET´s será proporcional aos dias trabalhados, ou seja  R$ 20,00 (vinte reais)
vezes o número de dias efetivamente trabalhados no mês de competência.

Parágrafo segundo. Os empregados que trabalhem em jornada igual ou inferior a 06 horas diárias farão
jus à alimentação proporcional a quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

Parágrafo terceiro. Conforme previsto na Legislação pertinente, as empresas descontarão dos seus
funcionários o valor correspondente à sua participação neste benefício, no limite de 20% (vinte por cento)
do total deste, aplicando-se, em caso de desconto e não fornecimento do benefício ou de descumprimento,
as penalidades previstas nesta CCT.

Parágrafo quarto. Recomenda-se que as empresas firmem convênio com o PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), mediante consulta à SRTE/AL, para que assim possam se beneficiar dos
incentivos Fiscais e estarem isentas de incidências Previdenciárias, do FGTS e Trabalhistas sobre o
benefício previsto nesta Cláusula.

Parágrafo quinto. Alternativamente, fica autorizada a empresa a substituir os TICKET’s
ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO por cesta básica de alimentos cujo valor importe no total mensal de R$
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440,00  e que, em caso fiscalização, deverá ser comprovado mediante nota fiscal representativa deste valor.

 
 
 
 
 

AUXÍLIO SAÚDE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLANO DE ASSISTÊNCIAS MÉDICA E AMBULATORIAL 
 

Fica também convencionado que a partir da data da sua admissão na empresa, os trabalhadores
integrantes do segmento de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e
Terceirização de Mão de Obra de um Modo Geral, representada pelas entidades sindicais ora
convenentes farão parte do PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, em favor dos mesmos,
seja eles associados ou não a entidade classista obreira, extensivo a até 04 (quatro) dos seus dependentes
legais por eles indicados, desde que menores de 18 anos, com entidade clínica médica do Estado
conveniada com o SINDLIMP/AL e durante a vigência desta Convenção. Assim, objetivando a redução
dos custos operacionais, o SINDLIMP/AL firmará Convênio com uma empresa privada especializada em
Assistência Médica de Grupo, extensivo a toda a categoria, devendo as empresas a que estão ligados os
trabalhadores beneficiários, responsabilizarem-se pelas informações para fins de elaboração das Carteiras
de Beneficiados de seus empregados, para descontos das mensalidades em folhas de pagamentos e pelos
respectivos repasses mensais ao SINDLIMP/AL. O valor do desconto mensal deste benefício ora
conveniado com a “Empresa de Assistência Médica de Grupo” é na ordem de R$ 10,00 (Dez reais), por
funcionário associado ao SINDLIMP/AL e de R$ 20,00(vinte reais) para o trabalhador não associado ao
mesmo, importâncias estas que serão recolhidas na conta bancaria do SINDLIMP/AL ou entidade
credenciada, até o dia 10 do mês subseqüente, via Ficha de Compensação Bancária ou outro documento
correspondente, dependendo tal desconto, no entanto, da prévia anuência expressa do trabalhador.

Parágrafo único. As empresas deverão acatar possíveis desistências de tal convênio por parte de
qualquer dos seus empregados. A falta de recolhimento ou de pagamento de quaisquer valores
descontados dos trabalhadores caracterizará apropriação indébita e a sua inadimplência junto à empresa
responsável pela prestação dos serviços objeto dos benefícios acima estabelecidos, a impedirá de obter o
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO SINDICATO OBREIRO, arcando com todas despesas e
respectivas obrigações pertinentes em favor do seu empregado ou respectivos beneficiários, pela omissão
da obrigação de fazer, sem prejuízo das demais cominações previstas nesta CCT.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO 
 

Será concedido, nos moldes e nas condições previstas em Anexo a esta CCT, auxílio funeral no caso de
falecimento do trabalhador, denominado "Benefício Social Obreiro".

Parágrafo primeiro. As empresas recolherão, à título de contribuição social e até o 10º dia de cada mês, o
valor de R$ 10,00 (dez reais) por empregado, tendo como base a quantidade de empregados constante do
campo “total de empregados do último dia” informado no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) mais atualizado.

Parágrafo segundo.  O empregador que por ocasião do óbito estiver inadimplente por falta de pagamento,
pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao devido, responderá
perante o empregado ou a seus dependentes, por multa equivalente ao triplo dos benefícios previstos, em
espécie e à vista, que deverá ser quitada juntamente com as verbas rescisórias, ou, na ausência destas, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, além da multa de 50% (cinquenta por cento) do maior piso salarial
desta categoria, por cada empregado do segmento não atendido pelos benefícios previstos. De igual forma,
tendo em vista o caráter obrigatório, o não repasse dos valores arrecadados em obediência a esta Cláusula
consistirá em crime de apropriação indébita, responsabilizando-se criminal e civilmente o empregador
infrator.

Parágrafo terceiro. Por se constituir numa obrigatoriedade, o cumprimento deste benefício e a sua
previsão financeira deverão constar de todas as planilhas de custos e editais de licitação alcançados por
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esta CCT, em consonância com o art. 444 da CLT. No mesmo sentido e ante o caráter eminentemente
assistencial, o Auxílio Funeral não tem natureza de salário por não se constituir em contraprestação de
serviços.

Parágrafo quarto. Como se trata de um benefício obreiro e que visa única e exclusivamente atender às
necessidades do trabalhador, o Auxílio Funeral de que trata esta Cláusula será gerenciado pelo
SINDLIMP/AL, devendo este, sempre que solicitado, prestar contas e/ou informações contábeis de direito.
Sempre que necessário à comprovação do cumprimento desta CCT e nas homologações trabalhistas
deverá ser apresentado o Certificado de Regularidade desta Cláusula conjuntamente por meio das
Entidades Sindicais signatárias.

Parágrafo quinto. Além do Auxílio Funeral obrigatório de que trata o caput desta cláusula, os
empregadores poderão contratar seguro de vida em grupo em prol de seus empregados, facultado aos
trabalhadores, vinculados a esta CCT, a contribuição de até 10% (dez por cento) dos prêmios mensais, a
ser descontado em folha de pagamento, dos trabalhadores interessados e que aderirem expressamente a
tal benefício.

 
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI Nº 13.467/2017 
 

As partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas normas que
regulam as relaçõs individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.467/2017.

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DESLIGAMENTOS DOS EMPREGADOS 
 

Os empregados em regime de Aviso Prévio, dispensados sem justa causa ou que tenham solicitado
demissão e que, comprovadamente, obtiverem novo emprego durante tal período, poderão solicitar o seu
descumprimento, sem prejuízo da remuneração correspondente aos dias já trabalhados.

Parágrafo primeiro. O Sindicato Obreiro não procederá à homologação de rescisão de contrato de trabalho
nos casos de dispensa abaixo relacionados:

a) da empregada gestante e no período de 05 (cinco) meses, contados da data do parto;

b) do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representante
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato;

c) de empregado, comprovadamente, doente em período de licença médica, de beneficio ou acidentado.

Parágrafo segundo. O disposto no Parágrafo anterior não se aplica às hipóteses em que o empregado
pedir demissão.

Parágrafos terceiro. As homologações das rescisões de contratos de trabalho dos trabalhadores,
independente do local em que se situe a sede da empresa e o motivo do desligamento, deverá ser
realizada a assistência à rescisão do contrato de trabalho de acordo com o previsto no § 1º do Artigo 477 da
CLT, ou seja, somente será homologada nas instalações do SINDLIMP/AL e devidamente assinada pelo
Presidente do sindicato ou por quem este designar, sob pena de nulidade. (EMENTA N.º 3 da Portaria 01 de
22.02.2002 da Secretaria de Relações do Trabalho) e com a apresentação obrigatória dos seguintes
documentos:

a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em seis (06) vias.

b) Extrato Analítico do FGTS de todo o tempo laboral, se por iniciativa da empresa.

c) CTPS- Carteira do Trabalho e Previdência Social devidamente anotada.
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d) CD do Seguro Desemprego (nas Demissões).

e) Carta de Desligamento.

f) Guia de Recolhimento da Multa do FGTS - (nas Demissões).

g) Carta de Preposto, com identificação do designante e, se tratando de representante Sócio da empresa,
cópia do Contrato Social que comprove tal condição.

Parágrafo quarto. Todas as HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO
deverão ser agendadas com o SETOR DE HOMOLOGAÇÕES do SINDLIMP com o mínimo de 48
(quarenta e oito) horas úteis de antecedência. A falta de apresentação de qualquer um dos documentos
acima, por culpa, dolo ou falta de atenção da empresa, implicará na recusa do SINDLIMP/AL em efetuar a
homologação e na aplicação das sanções legais, inclusive aquelas pertinentes ao atraso do pagamento de
rescisões, previstas na CLT.

Parágrafo quinto. As empresas comunicarão por escrito ao empregado, os motivos de sua dispensa no
caso de justa causa, bem como nos casos de suspensão disciplinar e/ou advertência que forem destinadas
aos mesmos, bem como no caso de recebimento e devolução da CTPS ao empregado, sob pena de
responder por quaisquer prejuízos ao trabalhador pela omissão da obrigação de fazer.

Parágrafo sexto. O contrato de trabalho poderá ser extinto por comum acordo entre as empregado e
empregador, conforme disposto no art. 484-A da CLT.

Parágrafo sexto. No cumprimento desta Cláusula, deverá ser observado o que preconiza a Cláusula
Décima Segunda desta CCT.

 
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO 
 

Poderão as empresas celebrar CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO de que trata o art. 443 da CLT
e, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.601 de 21 de janeiro de 1998, entre o Sindicato Profissional e a
Empresa interessada e com a anuência dos trabalhadores, sendo imprescindível a Assistência Sindical.

Parágrafo primeiro. Pela presente, fica autorizada a utilização do “TRABALHO EM REGIME DE TEMPO
PARCIAL”, nos exatos termos do Artigo 58-A, da Consolidação das Leis do Trabalhado, acrescentado pela
Medida Provisória nº 1.779-10 de 06/05/1999.

Parágrafo segundo. No caso de novas contratações, a aplicação do regime disposto nesta cláusula
dependerá exclusivamente do interesse do empregador, desde que o empregado seja inequivocamente
esclarecido a respeito.

Parágrafo terceiro. Nos casos de contratos de trabalho já existentes, a aplicação do disposto nesta
cláusula dependerá de opção do empregado, mediante documento padrão da empresa, com a devida
participação do Sindicado Obreiro.

Parágrafo quarto. Fica autorizada a suspensão do contrato de trabalho, nos termos e condições do Artigo
476-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

 
OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 
 

Os sindicatos convencionam a autorização para que empresas contratem trabalhadores intermitentes,
previstos no artigo 452-A da Lei 13.467/2017, as quais se obrigam a realizarem o pagamento das parcelas
previstas no §6º do artigo 452-A da CLT, referentes a cada período de prestação de serviço, em 5 (cinco)
dias úteis contados do último dia de prestação de serviço.

Parágrafo Primeiro. O trabalhador que for convocado com brevidade inferior ao estabelecido em lei não
poderá ser sancionado com a penalidade prescrita no §4º do 452-A da Lei 13.467/2017 em caso de recusa
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ou de não comparecimento.

Parágrafo Segundo. O trabalhador intermitente terá preferência de contratação para preenchimento de vaga
efetiva na função na qual foi contratado.

Parágrafo Terceiro. O trabalhador intermitente que executar serviços por mais de 60 (sessenta) dias
ininterruptos no mesmo posto de trabalho, com o mesmo endereço e mesma carga horária, deverá ser
admitido como efetivo.

Parágrafo Quarto. O trabalhador intermitente que não for convocado dentro do período de 6 (seis) meses
deverá ter seu contrato rescindido.

Parágrafo Quinto. Em consonância com a prescrição do §6º do artigo 452-A da CLT, será assegurado ao
trabalhador intermitente o recebimento da remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço,
décimo terceiro salário proporcional; repouso semanal remunerado; além de auxílio alimentação e vales-
transportes.

Parágrafo Sexto. O trabalhador fará jus ao piso salarial correspondente ao trabalho efetivamente exercido.

 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUSESSÃO DE CONTRATOS 
 

Dispensa-se o cumprimento de aviso prévio no caso de contratação do empregado pela empresa
sucessora.

Parágrafo único. Dispensam-se os benefícios anteriores concedidos em função das particularidades do
contrato de prestação de serviços anterior, não se configurando redução salarial.

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAPROVEITAMENTO PROFISSIONAL 
 

As empresas do segmento empresarial representadas pelo SEAC/AL que forem vencedoras em processo licitatório
de contratos públicos ou privados de prestação de serviço poderão reaproveitar no todo ou em parte a mão-de-obra
disponibilizada pelo encerramento do contrato de trabalho da empresa que perdeu o contrato, devendo para tanto o
empregado manifestar se aceita ou não ser contratado pela empresa vencedora.

Parágrafo Primeiro. As partes estabelecem que, se o empregado estiver cumprindo aviso prévio e for admitido pela
empresa vencedora do contrato de prestação de serviços, neste caso, o pedido de dispensa de cumprimento do
aviso prévio deverá ser aceito pelo seu empregador e obrigatoriamente o contrato de trabalho será extinto por
acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: os dias
efetivamente trabalhados no período do aviso prévio, metade da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa
de 20% sobre o saldo do FGTS, e na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

Parágrafo Segundo. Fica estabelecido entre as partes que o empregado que não estiver cumprindo aviso prévio,
mas for reaproveitado pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços, neste caso, o contrato de
trabalho será extinto por acordo entre empregado e empregador, ficando o empregado dispensado do cumprimento
do aviso prévio (em razão da obtenção de novo emprego) e o empregador dispensado do pagamento dos dias não
trabalhados, cabendo ao empregado o pagamento da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa de 20%
sobre o saldo do FGTS e na integralidade as demais verbas trabalhistas.

Parágrafo Terceiro. As partes estabelecem, ainda, que se o empregado não for reaproveitado pela empresa
vencedora do contrato de prestação de serviços e se seu empregador não tiver local para transferi-lo, dentro de sua
base territorial, neste caso, o contrato será rescindido pela forma imotivada e caberá ao empregador proceder à
anotação na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias
no prazo e na forma estabelecidos no art. 477 da CLT. Havendo a transferência, esta não poderá violar os preceitos
da Súmula nº 29 do TST.
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Parágrafo Quarto. Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em razão da proximidade
do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo der continuidade ao referido contrato caberá
ao respectivo empregador reconsiderar o ato, antes de seu termo, visando à preservação do emprego, com o
objetivo de dar segurança econômica ao trabalhador e incorporá-lo ao organismo empresarial, cabendo ao
empregado aceitar a reconsideração (princípio da continuidade das relações trabalhistas).

Parágrafo Quinto. No encerramento do contrato de prestação de serviços entre o empregador e o tomador de
serviço poderá a empresa vencedora efetuar a assinatura do novo contrato de trabalho na CTPS do trabalhador
reaproveitado, independentemente da devida baixa do contrato anterior, o que se concretizará com a homologação
da rescisão na Entidade Sindical Laboral.

 

 
 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES 
NORMAS DISCIPLINARES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO 
 

A todo empregado suspenso ou advertido disciplinarmente será entregue o termo formal discriminando o
motivo da punição que deverá ser assinado por ele e visado pelo diretor da empresa. Recusando-se o
empregado a assinar, o comunicado será válido quando assinado por 2 (duas) testemunhas.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA JORNADA DE TRABALHO E DAS HORAS EXTRAS 
 

A jornada de trabalho desta categoria profissional é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220
(duzentas e vinte) horas mensais, porém, nos casos da necessidade de trabalho em horário extraordinário,
a empresa deverá comunicar este fato ao empregado envolvido, até duas horas antes do término da sua
jornada normal de trabalho, assegurando-lhes um lanche compatível se este exceder em pelo menos uma
(1) hora.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das horas extras realizadas será efetuado com um acréscimo de 60%
(sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, podendo tais horas, serem parcial ou totalmente
compensadas, segundo os interesses da empresa e do empregado.

Parágrafo Segundo - Os empregados que trabalharem em dias de repouso ou feriados, farão jus a horas
extras, exceto os empregados que trabalhem na jornada 12x36 horas.

 

 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS E DO HORÁRIO NOTURNO 
 

Objetivando a preservação dos níveis de emprego, as partes desde já convencionam a instituição do
“SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA E HORAS DE TRABALHO”, nos termos do art. 59 da
CLT, com redação dada pela MP nº 1.779-8, de 11 de março de 1999, estabelecendo-se desde logo que
serão consideradas as horas trabalhadas e as compensadas na mesma proporção, ou seja, uma hora
compensada para cada hora trabalhada, devendo sua operacionalização e controle ser definidos após
entendimento entre as partes. Excetuam-se os dias trabalhados aos domingos e feriados e os casos de
utilização da escala de revezamento, em que se adotará o critério legal.
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Parágrafo primeiro. As Empresas poderão adotar a jornada especial de 12X36, 12 (doze) horas corridas
de trabalho por 36 (trinta e seis) horas corridas de descanso, sem redução do salário, respeitados os pisos
salariais da categoria. Para os empregados que trabalham sob o regime especial é obrigatória a concessão
de um intervalo para repouso ou alimentação na forma da lei, o qual será de, no mínimo, 1 (uma ) hora
contínua. Na hipótese de não concessão, incidirá penalidade ficando o empregador obrigado a remunerar o
período correspondente com um acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho e, nos casos em que esta jornada seja realizada em horário noturno, será também
devido o pagamento do adicional noturno correspondente, este com acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor da hora normal. Observar-se-á o disposto na Súmula 444/TST. A remuneração mensal
pactuada para jornada 12x36 abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo
descanso em feriados, nos termos do art. 59-A da CLT.

Parágrafo segundo. Nos termos da Súmula 85/TST, será admitida jornada de 09h diárias, desde que não
ultrapasse os limites semanal e mensal previstos em Lei, não se fazendo necessários acordos individuais
de compensação neste sentido.

Parágrafo terceiro. Sempre que for realizado trabalho noturno, nos termos do art. 73 da CLT, será pago
adicional correspondente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de
trabalho, independentemente do sistema de horário adotado, considerando-se como noturno o trabalho
realizado entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte.

Parágrafo quarto. Considerando-se a jornada de trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, fica
convencionado que as 04 (quatro) horas a serem trabalhadas nos sábados poderão ser distribuídas durante
a semana de segunda a quinta-feira, sem a necessidade de formalização de acordo particular entre
empregador e empregado.

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 

O horário de trabalho poderá ser registrado pelos empregados em cartão, papeleta, livro de ponto, cartão
magnético ou, ainda, por outros meios eletrônicos aceitos legalmente, ficando as empresas obrigadas a
colher assinatura dos empregados ao final do período de fechamento do ponto no respectivo meio de
controle, podendo as empresas dispensar a marcação do intervalo de repouso e alimentação, conforme a
legislação em vigor.

Parágrafo primeiro. O horário que será anotado nos controles é o de efetiva entrada e saída do
trabalhador, devendo ser observado o rigor das anotações especialmente em casos em que não há
rendição do posto de trabalho.

 

Parágrafo segundo. Ficam as empresas autorizadas a implantar o denominado "ponto web", nos termos
previstos na legislação aplicável à espécie.

 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE JORNADA POR EXCEÇÃO 
 

Para os empregados que estejam subordinados a horário de trabalho, fica expressamente ajustado que a
empresa poderá adotar, em substituição aos sistemas convencionais de anotação de horário de trabalho dos
empregados, o controle de frequência por exceção. Para tanto, deverão ser anotadas apenas as exceções ocorridas
durante a jornada de trabalho, desde que os empregados tenham, a qualquer momento, acesso às informações
para consultas e acompanhamento dos registros feitos pela empresa. Periodicamente, a empresa emitirá um
relatório individual de exceções para que o empregado possa concordar ou não com registros nele efetuados, nos
termos permitidos pelo TST (Processo Nº TST-RR-2016-02.2011.5.03.0011).

 
FALTAS 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO ABONO DE FALTAS DE EMPREGADO ESTUDANTE 
 

Serão abonadas as faltas de empregados estudantes em estabelecimentos de ensino oficial ou
reconhecido, quando estes forem submetidos a provas periódicas, desde que a empresa seja avisada, por
escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo Primeiro. É obrigado ao empregado a comprovação posterior do comparecimento para realização
da prova, sob pena de ser descontado de seu salário a falta correspondente.

Parágrafo Segundo. Demais faltas serão abonadas conforme previsão legal.

 
 

 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS 
 

Os Sindicatos Patronal e Laboral, bem como as empresas do setor, envidarão todos os esforços no sentido
de implementar campanhas educativas, divulgando entre os colaboradores formas de prevenção e combate
às doenças infectocontagiosas, e difusão da educação escolar visando a maior qualidade de vida
comunitária e prevenindo a violência.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL 
 

As empresas facilitarão o acesso dos representantes legais do Sindicato Obreiro as suas instalações, para
afixação de avisos e divulgação de suas informações aos seus associados.

Parágrafo primeiro. Fica assegurado ao Diretor-Presidente e demais Diretores do Sindicato dos
Empregados de Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana no Estado de Alagoas, os benefícios
da Lei que rege a matéria.

Parágrafo segundo. Fica assegurado ao Diretor Presidente do SINDLIMP, o direito a sua requisição
permanente durante o seu mandato sindical e na vigência da presente Convenção, com ônus para a
empresa requisitada.

Parágrafo terceiro. Os demais Diretores deste Sindicato suscitante poderão ser requisitados pelo Diretor
Presidente do mesmo, desde que haja comunicação expressa, com antecedência de 72 (setenta e duas)
horas, para participarem em Congressos, Seminários, Curso de Formação, Assembleias da Categoria,
Reunião da Diretoria do Sindicato suscitante, discussão de proposta de Instrumentos Coletivos, 01 (um) por
empresa e, no máximo de 15 (quinze) dias por ano sem ultrapassar 02 (dois) dias por mês.

Parágrafo quarto. Serão realizados, durante a vigência desta convenção, 02 (dois) encontros anuais para
serem discutidas às questões relativas às relações coletivas de trabalho e a efetiva aplicação da presente
Convenção, observando-se, ainda, o constante nos parágrafos seguintes.

Parágrafo quinto. Fica convencionado que as empresas fornecerão, quando solicitado, documentos
comprobatórios de cumprimento de qualquer das cláusulas da presente Convenção, sob pena de responder
judicialmente por tal obrigação.

Parágrafo sexto. As controvérsias resultantes desta Convenção serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

Parágrafo sétimo. Será considerado o dia 16 de maio, como sendo o dia do trabalhador de Asseio,
Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e Terceirização de Mão de Obra, sendo facultativo o
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trabalho.

Parágrafo oitavo. Fica assegurada a liberação de um Dirigente Sindical, o qual será indicado pelo
Sindicato Profissional, com ônus para a empresa cessionária, na vigência da presente convenção, sem
prejuízo do constante do parágrafo segundo desta Cláusula.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAL E ASSISTENCIAL 
 

As empresas descontarão em folha de pagamento, mensalmente, o percentual de 2,0% (dois por cento),
sobre o salário base de seus empregados ASSOCIADOS ao SINDLIMP/AL, a título de CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL, repassando a importância para o Sindicato obreiro em até 05 (cinco) dias úteis contados do efetivo
desconto.

Parágrafo primeiro. Exclusivamente no mês em que for pago o aumento salarial objeto desta convenção
coletiva, será descontado dos trabalhadores desta categoria profissional e beneficiados pelo presente
instrumento coletivo nos termos constantes desta Cláusula, o valor correspondente a 04% (quatro por
cento) do seu salário base, a título de CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL, valor este que deverá
ser recolhido pelas empresas ao Sindicato, até 10 (dez) dias a contar da data do referido desconto, por
força da decisão soberana da Assembleia Geral, como faculta a letra “e” do art. 521, da CLT e no art. 8º, IV
da Constituição Federal.

Parágrafo segundo. Os empregados desta categoria profissional dispõem de 10 (dez) dias, contados do
desconto acima descrito, para apresentar por escrito sua oposição ao desconto, pessoalmente perante o
Sindicato Obreiro, em atendimento ao novo entendimento firmado pela Orientação Nº 03 da Coordenadoria
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS - MPT) firmada em 05/05/2010, já ratificada pela
Procuradoria Regional do Trabalho na 19a Região nos autos do Processo 000583.2009.19000/4, em
20/07/2010.

Parágrafo terceiro. No mês em que se descontar na folha de pagamentos a Contribuição Assistencial em
favor do Sindicato Obreiro fica automaticamente suspenso o desconto da Contribuição Social relativo aos
trabalhadores associados ao SINDLIMP/AL.

Parágrafo quarto. A alegação de desconhecimento desta Convenção Coletiva de Trabalho por parte das
Empresas e dos Empregados, não constituirá motivo bastante para isentá-los das suas obrigações de fazer,
e cumprimento do que está convencionado;

Parágrafo quinto. Pela presente e pelo disposto na Portaria nº 3.233, de 29/12/83 do Ministério do Trabalho,
as empresas estão obrigadas a efetuar os recolhimentos dos descontos acima referidos, mediante relação
dos empregados constando todos os dados que possibilitem sua identificação bem como os valores a eles
pertinentes, sob pena de responder em Ação de Cumprimento por obrigação de fazer, arcando com o ônus
das despesas cartoriais e honorários advocatícios pertinentes.

 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, não associadas ao SEAC/AL,
contribuirão anualmente e uma única vez para o Sindicato Patronal com a importância de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), a ser recolhida até o dia 30 de junho de 2021, na sede do Sindicato Patronal ou onde
este indicar, tudo de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal – STF nos Processos
RE 220.700-1 –(DJ de 13.11.1998) e RE 189.960-3 – (DJ de 17.11.2000).

Parágrafo primeiro. Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente estará
sujeita ao pagamento adicional de juros de mora à razão de 1% (Um por cento) por mês ou fração de atraso
e também ao pagamento de uma multa de 2% (Dois por cento) sobre o montante (principal mais juros).

Parágrafo segundo. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula Décima
Segunda desta CCT.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho deverão recolher a contribuição
confederativa nacional com vencimento em janeiro/2021, consoante inciso IV, art. 8o da Constituição
Federal, no valor vinculado ao porte da empresa e calculado pelo resultado da multiplicação da quantidade
de empregados existentes em janeiro de 2021, atestado pelo respectivo CAGED, por R$ 4,00 (quatro reais).

Parágrafo único. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula Décima
Segunda desta CCT.  

 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO SINDICAL 
 

O SINDLIMP/AL e SEAC/AL emitirão para toda e qualquer empresa um CERTIFICADO DE
REGULARIDADE DE SITUAÇÃO, atestando que a mesma está atuando de forma regular e segundo os
princípios estabelecidos nesta convenção coletiva de trabalho, documento este que passará a ser
obrigatório em toda e qualquer licitação promovida pelos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual
e Municipal, direta, autárquica e fundacional, a título de documentação relativa a regularidade fiscal, e será
válido por 60 (sessenta) dias, em consonância com o disposto nos artigos 607 e 608 da CLT, que assim
dispõem:

Parágrafo primeiro. O certificado de regularidade de situação emitido pelo SINDLIMP/AL será entregue no
prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente acompanhado dos
seguintes documentos, em originais ou cópias autenticadas: 

a) guia de recolhimento da contribuição sindical obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL);

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL);

c) comprovante de pagamento da mensalidade associativa dos últimos 12 (doze) meses;

d) cópia do contrato social devidamente registrado no respectivo órgão competente;

e) pagamento da taxa, caso não seja associado ao SINDLIMP/AL;

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.

Parágrafo segundo. As empresas que não possuam estabelecimento matriz, filial, escritório, ou contratos
de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação mediante
apresentação dos documentos acima elencados pertinentes ao domicílio de sua sede.

Parágrafo terceiro. O Certificado de Regularidade de Situação emitido pelo SEAC/AL será entregue no
prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente acompanhado dos
seguintes documentos, em originais ou cópias autenticadas:

a) guia de recolhimento da contribuição sindical patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL);

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL);

c) guia de recolhimento da mensalidade sindical associativa patronal dos últimos 12 (doze) meses
(SEAC/AL);

d) cópia do Contrato Social devidamente registrado no respectivo órgão competente;

e) pagamento da taxa em caso de não ser associado do SEAC/AL;
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f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.

Parágrafo quarto. Em virtude do princípio da livre associação sindical, as empresas não sindicalizadas que
possuam sede, filial ou escritório no Estado de Alagoas, ou que mantenham contrato de prestação de
serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação mediante a apresentação
dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “d”, ficando desobrigadas da apresentação dos
documentos constantes na alínea “c”. 

Parágrafo quinto. As empresas que possuam sede ou filial fora do Estado de Alagoas, e que não
mantenham contrato de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade
de situação mediante a apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a” e “b”, correspondentes ao
domicílio de sua sede, ficando desobrigadas da apresentação dos documentos constantes na alínea “c”.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS INFRAÇÕES 
 

Às infrações cometidas por falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Instrumento
Coletivo, serão aplicadas as penalidades previstas nesta CCT, em favor da parte prejudicada.

Parágrafo único. As empresas pagarão aos seus empregados o acréscimo salarial decorrente desta
Convenção, de forma retroativa a sua data base e de uma só vez, no primeiro mês de competência seguinte
ao do seu registro na SRTE/AL, sem nenhum acréscimo legal a titulo de multa contratual ou afim. Havendo
atraso no pagamento dos valores salariais, além do previsto nesta cláusula, será imposta a empresa
infratora, multa contratual por empregado prejudicado, na mesma base do Parágrafo 8ª do Art. 477 da CLT.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CUMPRIMENTO 
 

Todos os integrantes da categoria profissional e econômica, representados pelo SINDLIMP/AL e SEAC/AL,
obrigam-se a cumprir todas as cláusulas e condições da presente convenção coletiva de trabalho,
facultando-se aos sindicatos convenentes amplo poder de fiscalização, como permanentes colaboradores
do trabalho desenvolvido pelo Ministério do Trabalho.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOS CURSOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM 
 

Os Sindicatos convenentes comprometem-se a unir esforços no sentido de buscar convênios para viabilizar
cursos de formação, capacitação e reciclagem profissional.

 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DAS GENERALIDADES 
 

As empresas se obrigam a aceitar os atestados médicos justificativos de ausência aos serviços emitidos
pelo INSS e seus conveniados, bem como os emitidos pelos serviços médicos e odontológicos do Sindicato
Profissional e seus conveniados, desde que aprovados por seu departamento médico e que se refiram
a tratamento médico ou consulta exclusiva dos seus empregados.

Parágrafo primeiro. As empresas liberarão do expediente, sem prejuízo da remuneração, as empregadas
gestantes que tiverem que se submeter a exame pré-natal, desde que a necessidade do exame seja
reconhecida por médicos do INSS, do Sindicato Profissional ou Empresa.

Anexo CCT 2021 SINDLIMP (0999324)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 94



Parágrafo segundo. As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados contracheques que
contenham especificações relativas à remuneração e respectivos descontos e o valor dos depósitos na
conta do FGTS.

Parágrafo terceiro. Se necessários, as empresas fornecerão os Equipamentos de Proteção Individual, -
EPI, e quando exigidos, os uniformes para o exercício da função, os quais será composto por 01 (um)
conjunto por ano, sem qualquer ônus para o empregado, que por sua vez obrigar-se-á a usá-lo e conservá-
lo.

Parágrafo quarto. Entende-se por conjunto de uniforme, 02 (duas) blusas ou batas e 02 (duas) calças ou
bermudas, ou 02 (dois) macacões ou ainda 02 (dois) vestidos conforme padrão da empresa.

Parágrafo quinto. Os empregados que pedirem demissão ou forem demitidos por justa causa, no período
de 06 (seis) meses, contados da data do recebimento do uniforme, obrigar-se-ão a devolvê-los ou a efetuar
o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos mesmos, desde que o valor seja comprovado pela
empresa.

Parágrafo sexto. As empresas fornecerão, a todos os empregados que solicitarem, os vales-transportes
nos termos da Lei pertinente, os quais poderão ser representados por “senhas dos VALES
TRANSPORTES” ou “CARTÕES DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS”, sem que, neste caso,
resulte em incidências para fins previdenciários, para recolhimento do FGTS ou como incrementos salariais
para quaisquer efeitos.

Parágrafo sétimo. Opcionalmente, as empresas poderão deixar de entregar os VALES-TRANSPORTES
aos seus empregados se colocar a disposição dos mesmos, veículos coletivos ou afins, próprios ou
contratados, para transportá-los com exclusividade, às proximidades dos respectivos locais de trabalho ou
de suas residências, os quais utilizarão preferencialmente os percursos convencionais do sistema de
transportes urbanos da localidade, podendo efetuar os respectivos descontos legais previstos na Lei.

Parágrafo oitavo. No caso de serviços prestados em Cidades que não possuem sistema de transporte
público municipal regular, operados diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em linhas de
transporte regulares e com tarifas fixadas por autoridade competente, as empresas poderão disponibilizar o
pagamento deste benefício em espécie (pecúnia) sem que se configure natureza salarial neste pagamento.

Parágrafo nono. Os benefícios estipulados nesta Convenção Coletiva de Trabalho serão objeto de
compensação, na hipótese de existirem ou virem a existir, por ato compulsório do poder público, vantagens
diretas ou indiretas equivalentes e que visem o atendimento aos mesmos fins combinados ao presente
ajuste, de forma a não estabelecer duplo pagamento, prevalecendo, entretanto, os benefícios mais
vantajosos para os empregados.

Parágrafo décimo. Expirado o prazo de vigência previsto, fica prorrogada automaticamente esta CCT, em
todos os seus termos, caso outra não seja apresentada até 30 dias do seu término, estando às partes
convenentes obrigadas a promoveram, no prazo de 30 dias, contados da data-base da Categoria, a
formalização de sua ratificação pelas respectivas Assembleias Gerais, no caso de prorrogação.

Parágrafo décimo primeiro. Na hipótese de ser esta CCT registrada na SRTE em data posterior ao início
de sua vigência, fica desde já assegurado que os seus termos retroagirão à sua data-base.

 
 

 
 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL 
 
 
 

PAULO NICACIO DA SILVA 
PRESIDENTE 
SINDLIMP AL 

 
 

ANEXOS
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ANEXO I - ATA SINDLIMP
 

Anexo (PDF)

 
 

ANEXO II - ATA SEAC
 

Anexo (PDF)

 
 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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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 janeiro de 2022.
À EJE,
 
Prezada Lindineide,
 
Após análise das especificações constantes nos

Estudos Preliminares (0998164), vimos sugerir pequenas
alterações, relacionadas a seguir:

Substituição do termo baterias de chumbo-ácido
p o r baterias de urna eletrônica a fim de
possibilitar a recarga e medição das baterias
de urna eletrônica independente da tecnologia
utilizada, uma vez que o processo mais recente de
aquisição de urnas eletrônicas possibilita que sejam
fornecidas baterias que utilizem tecnologia diferente
das de chumbo-ácido, como as de Lítio Ferro
Fosfato, por exemplo;
Substituição dos termos flashs card e memória de
resultado (MR) por mídia de aplicação (MA) e
mídia de resultado (MR), respectivamente, a fim
de espelhar os termos atualmente designados para
referenciar as mídias de urna eletrônica;
Alteração da carga horária de 30 horas para no
mínimo 40 horas, pois a Orientação Técnica n°
5/2016 da Seção de Urnas Eletrônicas (SEUE) do
TSE recomenda que o procedimento de recarga das
baterias das urnas eletrônicas seja executado
preferencialmente durante seis horas contínuas,
para as baterias de chumbo-ácido. Somando-se às
atividades de colocação das urnas na bancada, bem
como sua retirada no final do procedimento -
atividades estas que levam em torno de uma hora
cada uma - temos aproximadamente oito horas de
atividade diária, visto que as demais atividades de
conservação podem ser realizadas durante o período
de recarga da bateria;
Em 2020, por conta da pandemia os dois turnos das
Eleições Municipais ocorreram em novembro, e não
em outubro como de custume. Sugiro que o item que
trata dos meses em que é possível realizar serviço
extraordinário seja flexível de modo a prever esse
tipo de alteração na legislação Como proposta sugiro
alteração do texto de modo a possibilitar a execução
de serviço extraordinário no mês das eleições,
bem como nos dois meses anteriores a ele;
Correção dos seguintes números:

número de urnas simultâneas em que é possível
realizar a manutenção corretiva levando-se em
consideração nossa infraestrutura atual, de 150
para 180 unidades.
número de postos de trabalho necessários
levando-se a correção acima proposta em
consideração.
número de postos de trabalho levando-se em
consideração a experiência das atividades
desenvolvidas na Seção ao longo dos anos.

O item 3.2.1.18.11 faz referência a uma ferramenta
que desconheço: GERFLA. Sugiro, s.m.j., a sua
exclusão e inclusão do sistema Logusweb, mais
relacionado às atividades de manutenção das urnas
eletrônicas.

 
 

No intuito de facilitar a localização dos pontos de
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alteração acima mencionados, seguem, abaixo relacionados, os itens
com as propostas de alterações em destaque:

 
Item 1.1

O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas
possuirá para as próximas eleições um
parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas,
sendo: 962 UE2009, 1.776 UE2010, 550
UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter
armazenadas 3.530 UE2009 que não serão
utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias
de urna eletrônica adicionais atualmente
disponíveis (com previsão de chegada de 688
novas unidades, totalizando 2083 para as
Eleições 2022) centralizadas no Galpão de
Armazenamento de Urnas (informações
repassadas pela SPLOG).

Item 1.3
Além dos serviços de manutenção preventiva
das urnas eletrônicas e baterias externas, faz-
se necessária limpeza, formatação e organização
das mídias (mídias de aplicação e mídias de
resultado) utilizadas nas eleições anteriores,
bem como o controle e armazenamento das
peças e suprimentos necessários para o
funcionamento das urnas.

Item 3.2.1.1
Recarregar as baterias de urna
eletrônica internas das urnas eletrônicas;

Item 3.2.1.2
Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento
de medição disponibilizado pelo TRE/AL;

Item 3.2.1.3
Recarregar as baterias de urna eletrônica
externas ou de reposição;

Item 3.2.1.11
Retirar as mídias armazenadas nas urnas
(Mídia de Aplicação-MA e/ou Memória de
Resultado-MR);

Item 3.2.1.18
Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb
e outros que forem instituídos com a mesma
finalidade;

Item 3.4.1
A prestação de serviços de conservação de
urnas eletrônicas, mídias e suprimentos será
desenvolvido considerando-se a carga horária
de 40 (trinta) horas semanais, segunda à
sexta-feira, em horário a ser definido pelo Fiscal
do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

Item 3.6.1
A realização de serviço extraordinário será
realizado em anos eleitorais nos dois meses
anteriores e no mês de realização das
eleições (Mês-Eleição). Serão autorizados
serviços extraordinários, mediante solicitação
prévia do gestor do contrato e autorização do
Diretor-Geral. Os serviços extraordinários
deverão ser faturados em separado. A nota fiscal
será acompanhada da folha de pagamento, do
comprovante de pagamento de recolhimento do
INSS e FGTS, com base nos serviços
efetivamente executados.

Item 4.2
A estrutura do Galpão de Armazenamento para
realização dos serviços de conservação é de até
180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.
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Item 4.3
Quanto à produtividade diária para realização
das atividades, nas contratações centralizadas
pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas
realizadas por cada Regional após 2015, a média
diária por posto de trabalho era inicialmente
de 30 (trinta) unidades.

Item 4.4
Assim, levando em consideração a métrica
supracitada, estimava-se que a quantidade de
postos de trabalho necessários para realização
das atividades é de 6 (seis) postos de
trabalho.

Item 4.5
Todavia, conforme experiência ao longo dos anos
da realização das atividades de conservação
com a estrutura disponível no Galpão de
Armazenamento de Urnas, a produtividade
média diária por posto de trabalho é de
aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade
ideal para o Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Alagoas é de 5 (cinco) postos de
trabalho.

Item 5.6
Ressalte-se que os Regionais que possuem o
armazenamento centralizado e que adotaram a
contratação por UST, têm modificando a forma
de contratação para postos de trabalho (Ex.:
TRE-TO, pregão nº. 49/2019 e TRE-MT, pregão
nº. 22/2019, TRE-MA, pregão nº 54/2020), tendo
em vista que os ciclos quadrimestrais de
manutenção são realizados de forma contínua e
ininterrupta [[separar palavras]] e, ainda,
devido à grande quantidade de urnas, quando
acaba um ciclo já deve ser iniciado o próximo.

Item 7.3.1
A realização de serviço extraordinário será em
anos eleitorais nos dois meses anteriores e
no mês de realização das eleições (Mês-
Eleição). Deverá ser autorizado pelo Diretor-
Geral, mediante solicitação prévia do gestor do
contrato. Conforme histórico da necessidade de
realização das atividades, poderá haver a
realização de até 4 (quatro) horas extras pelos
auxiliares de apoio à conservação de urnas,
mídias e suprimentos.

Mêses de
execução

Dia da
Semana

Qtd. Dias da
Semana

Quantidade de Postos
Estimada

Horas Extra a serem
executadas

Multiplicador da
HE

Total de
Horas

"Mês-Eleição" -
2 Sábado 4 5 4 1,5 120
 Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-Eleição" -
1 Sábado 4 5 4 1,5 120
 Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-Eleição" Sábado 4 5 4 1,5 120
 Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

Inclusão do Item 7.4
Aos empregados da Prestadora de Serviço
deverão ser fornecidas, às expensas da
Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre
que estiverem danificadas ou impróprias para o
uso nos serviços de conservação:

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

Item 10.1.3
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Item 10.1.3
Manter as mídias (mídias de aplicação e
memórias de resultado) limpas, formatadas e
organizadas;

Sendo estas as sugestões propostas.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 25/01/2022, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003760 e o código CRC FC263163.

0001071-98.2021.6.02.8000 1003760v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - VERSÃO FINAL

Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à
conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender
as necessidades do Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
1.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possuirá para as

próximas eleições um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo:
962 UE2009, 1.776 UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter armazenadas 3.530 UE2009
que não serão utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias de urna
eletrônica adicionais atualmente disponíveis (com previsão de chegada
de 688 novas unidades, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

1.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

1 . 3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias externas, faz-se necessária limpeza, formatação e
organização das mídias (mídias de aplicação e mídias de resultado)
utilizadas nas eleições anteriores, bem como o controle e armazenamento das
peças e suprimentos necessários para o funcionamento das urnas.
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2. REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO

2.1 Despacho da SGO (0999310) aponta programação
orçamentária na POA 2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa
com Manutenção Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
3.1 Da Contratação
3.1.1 A contratação envolve serviços comuns e continuados

de auxilio em conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos.
A unidade de medida adotada é o posto de trabalho, dada à quantidade e
natureza das atividades que serão realizadas, conforme subitem 3.2 as quais
dificultam ou mesmo impossibilitam a utilização de métrica diversa. Ressalta-
se que, dependendo do período de realização das atividades, o tempo
estimado e a demanda de trabalho para o mesmo procedimento é variado:

• Ex1.: A limpeza das urnas, verificação das peças e substituição
de suprimentos na manutenção preventiva das urnas realizada logo após a
realização das eleições demanda uma maior quantidade de tempo e esforço em
relação as manutenções posteriores.

• Ex2.: O Sistema de Testes Exaustivos – STE, utilizado para
verificação das funcionalidades do software e hardware, constantemente
passam por atualização, ocasionando a variação de tempo para sua realização,
destacando-se a atualização do STE no segundo semestre de 2019, o qual
modificou o teste das teclas numéricas do terminal do eleitor, duplicando o
tempo de realização do teste de hardware pelo operador.

3.1.2 Por essas razões, entende-se como mais razoável que
os auxiliares estejam à disposição da CONTRATANTE, para a execução
desse conjunto de atividades diversas e irredutíveis a uma unidade
padrão de medida, que fosse capaz de possibilitar, de forma objetiva,
a aferição de resultados e dos seus correspondentes pagamentos.

 
3.2 Da descrição dos serviços que serão realizados:
3.2.1 As principais atividades de conservação das urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

3.2.1.1 Recarregar as baterias de urna eletrônica internas
das urnas eletrônicas;

3.2.1.2 Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento de medição disponibilizado
pelo TRE/AL;

3 . 2 . 1 . 3 Recarregar as baterias de urna
eletrônica externas ou de reposição;

3.2.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

3.2.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
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conexão com o TM);
3.2.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que

apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

3.2.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

3.2.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

3.2.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

3.2.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
3.2.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (Mídia de

Aplicação-MA e/ou Memória de Resultado-MR);
3.2.1.12 Remover os lacres de eleição;
3.2.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas

faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

3.2.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

3.2.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

3.2.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Mídias de Resultado - MR com dados
do STE e relatórios extraídos do STE;

3.2.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

3.2.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
seguintes atividades:

3.2.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão
conservadas;

3.2.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma
de armazenamento utilizada no local;

3.2.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando
necessário;

3.2.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas
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dentro do local de armazenamento;
3.2.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os

suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;
3.2.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão

estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;
3.2.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,

empilhando-as conforme orientações da SPLOG;
3.2.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e

condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

3.2.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

3.2.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

3.2.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

3.2.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

3.2.1.18.13 Formatação das mídias;
3.2.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
3.3 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos;
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
3.4 Horário para realização dos serviços
3.4.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

3.4.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização do Fiscal do
Contrato.

3.4.3 Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
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horário de intervalo para repouso e alimentação.
 
3.5 Local de realização dos serviços
3.5.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas.

 
3.6 Necessidade de Serviço Extraordinário
3.6.1 A realização de serviço extraordinário será realizado em

anos eleitorais nos dois meses anteriores e no mês de realização das
eleições (Mês-Eleição). Serão autorizados serviços extraordinários,
mediante solicitação prévia do gestor do contrato e autorização do Diretor-
Geral. Os serviços extraordinários deverão ser faturados em separado. A nota
fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do comprovante de
pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, com base nos serviços
efetivamente executados.

 
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
4.1 A quantidade necessária de postos de trabalho para

execução dos serviços de conservação de urnas, mídias e suprimentos é
baseada na estrutura preparada para os serviços de conservação das urnas
no Galpão de Armazenamento e na produtividade média diária de trabalho
verificada nas contratações anteriores.

4.2 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

4.3 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho era inicialmente de 30 (trinta)
unidades.

4 . 4 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estimava-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para
realização das atividades seria de 6 (seis) postos de trabalho.

4.5 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível
no Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária
por posto de trabalho é de aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade ideal para este
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas de 5 (cinco) postos
de trabalho.

 
5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DA

ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR
5.1 Por meio dos presentes estudos realizou-se pesquisas

da soluções adotadas por diversos Regionais, conforme já demonstrado
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através do Despacho SPLOG 0852414, de 09/02/2021.
5.2 Historicamente, influenciados pelas contratações realizadas

pelo TSE, a maioria dos regionais, inclusive este TRE-AL (TRE-MA, TRE-AC,
TRE-BA, TRE-CE, TRE-MT, TRE-RS, TRE-SC, TRE-TO) adotaram a contratação
por UST, na qual os serviços são executados através de Ordem de Serviço (OS),
com a quantidade estimada e contratada com base no coeficiente de
produtividade médio estabelecido pela Fundação de Apoio à Capacitação em
Tecnologia da Informação (FACTI), nos termos do Contrato TSE nº 126/2008, no
qual foram indicados os procedimentos essenciais para a os serviços de
conservação e o prazo em que serão realizados.

5.3 A menor parte dos regionais (Ex.: TRE-PA, TRE-RR) adotaram
a contratação através de posto de trabalho, diante da necessidade da mão de
obra permanente, sendo relevante considerar que estes regionais
adotam o sistema de armazenamento centralizado de urnas, sendo
responsáveis, além dos serviços de conservação das urnas, pelo controle,
formatação e conservação das mídias, peças e suprimentos.

5.4 Na atualidade realizam contratação por Posto de Trabalho os
seguintes regionais: TRE-MT, TRE-RN, TRE-SC, TRE-SE, TRE-TO, TRE-MA, TRE-
PA, TRE-RR  e TSE.

5.5 A forma de contratação por UST tem-se mostrado
eficiente nos regionais que adotam armazenamento de forma
descentralizada (Polos ou Zonas), tendo em vista que a quantidade de
urnas por locais de armazenamento é pequena e os serviços de
conservação das urnas, cujo ciclo é quadrimestral, é realizada em
poucos dias, não sendo necessária a mão de obra permanente, pois a
maior parte do tempo estaria ociosa. O que não é o caso deste
Regional.

5.6 Ressalte-se que os Regionais que possuem o armazenamento
centralizado e que adotaram a contratação por UST, têm modificando a forma
de contratação para postos de trabalho (Ex.: TRE-TO, pregão nº. 49/2019 e
TRE-MT, pregão nº. 22/2019, TRE-MA, pregão nº 54/2020), tendo em vista que
os ciclos quadrimestrais de manutenção são realizados de forma contínua e
ininterrupta e, ainda, devido à grande quantidade de urnas, quando acaba um
ciclo já deve ser iniciado o próximo.

 
6. JUSTIFICATIVA E SOLUÇÃO ADOTADA
6.1 A contratação de empresa especializada em alocação e

gestão de postos de trabalho é entendida pela Justiça Eleitoral do Estado de
Alagoas como sendo a solução mais adequada para a disponibilização de
auxiliares, pelos motivos abaixo expostos:

6.1.1 O TRE-AL adota o sistema de armazenamento
centralizado das urnas eletrônicas, que além das atividades relacionadas
aos serviços de conservação das urnas é responsável pelo armazenamento,
conservação, gestão das mídias, suprimentos e peças

6.1.2 Em virtude das inúmeras atividades a serem realizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas, torna-se praticamente
desvantajosa efetuar a métrica para contratação por UST, inclusive pelas
constantes mudanças de procedimentos;

6.1.3 O Galpão de Armazenamento de Urnas Eletrônicas do
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Estado de Alagoas possui atividades contínuas e rotineiras,
desempenhadas o ano todo, necessitando de mão de obra permanente.

 
7. ESTIMATIVAS DOS PREÇOS
7.1 A pesquisa de mercado deve ser realizada através da

metodologia proposta pela Instrução Normativa  do Ministério da Economia,
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, nº 73, de
5 de agosto de 2020, que estabelece que as pesquisas de preços relativas às
contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra
exclusiva, aplica-se o disposto na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de
2017, observando, no que couber, o disposto na mencionada Instrução
Normativa. Serão ainda consideradas as normas internas deste TRE-AL e o
Art. 9º da Portaria nº 444/2018 do TCU, onde se lê:

 
Art. 9º A estimativa de preços para contratação de
serviços com dedicação exclusiva de mão de obra
será elaborada com base em planilha analítica
de composição de custos e formação de preços
da mão de obra e de insumos e observará os
seguintes critérios para obtenção dos valores de
referência:
I - os salários dos empregados terceirizados serão
fixados com base em acordo, convenção coletiva de
trabalho ou sentença normativa proferida em
dissídio coletivo da categoria profissional pertinente
ou em lei;
II - havendo mais de uma categoria em uma mesma
contratação, os salários serão fixados com base no
acordo, na convenção coletiva de trabalho ou na
sentença normativa proferida em dissídio coletivo ou
em lei, concernente a cada categoria profissional;
III - não havendo salário definido em acordo,
convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa proferida em dissídio coletivo ou em lei, o
salário deverá ser fixado com base em preços médios
obtidos em pesquisa de mercado, em fontes
especializadas, em empresas privadas do ramo
pertinente ao objeto licitado ou em órgãos públicos e
entidades;
IV - os encargos sociais e tributos deverão ser
fixados de acordo com as leis específicas;
V - os valores dos insumos de serviços serão
apurados com base em pesquisa de preços, na forma
do art. 10 desta Portaria; e
VI - os insumos de mão de obra deverão observar
acordo, convenção coletiva de trabalho ou sentença
normativa proferida em dissídio coletivo ou em lei,
com exceção dos uniformes, que deverão ser

Anexo ESTUDOS TÉCNICOS  - MANUTENÇÃO DE URNA ELETRÔNICA (1004257)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 107



apurados com base em pesquisa de preços, na forma
do art. 11 desta Portaria. 

 
7.2 Assim, para composição do preço dos serviços de Auxiliar de

Apoio à Conservação de Urnas, Mídias e Suprimentos será utilizada
planilha de custo e formação de preço aplicando as informações constantes
em:

i) Convenção coletiva da categoria, a qual define salário-base,
vale-alimentação, ticket transportes, etc. A Convenção utilizada foi a
registrada sob o número AL000031/2021, do SINDICATO DAS EMPRESAS
DE ASSEIO E CONSERV DO ESTADO DE ALAGOAS– CATEGORIA: AUXILIAR
ADMINISTRATIVO II.

ii) Detalhamento da quantidade de auxiliares, considerando
as diversas variáveis envolvidas na prestação do serviço.

iii) Para composição dos custos referentes aos insumos
(uniformes) que compõem o modulo V da planilha de custos, devem ser
atendidas as normas insertas na Instrução Normativa n. 5/2014-SLTI/MP,
bem como orientação do Tribunal de Contas da União para formação de
“cesta de preços aceitável”, com a utilização de fontes diversas de
pesquisa, quais sejam: contratações de outros órgãos públicos e pesquisas
da internet.

iv) Os dados devem ser lançados na planilha de custos
baseada no modelo da IN 5/2017 do Ministério do Planejamento.

v) As planilhas devem constar de documentação anexa ao
Termo de Referência.

 
7.3 Serviços Extraordinários
7. 3. 1 A realização de serviço extraordinário será em anos

eleitorais nos dois meses anteriores e no mês de realização das
eleições (Mês-Eleição). Deverá ser autorizado pelo Diretor-Geral, mediante
solicitação prévia do gestor do contrato. Conforme histórico da necessidade
de realização das atividades, poderá haver a realização de até 4 (quatro) horas
extras pelos auxiliares de apoio à conservação de urnas, mídias e
suprimentos.

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd.
Dias da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas
Extras a
serem

executadas

Multiplicador
da HE

Total
de

Horas

"Mês-
Eleição"

- 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

- 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120
Domingo 4 5 4 2 160

Total 840
horas
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7.4 Ferramentas
7.4.1 Aos empregados da Prestadora de Serviço deverão ser

fornecidas, às expensas da Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre que estiverem danificadas ou
impróprias para o uso nos serviços de conservação:

 

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

 
 
7.5 Uniformes
7.5.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA. Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens:

 

Item Especificação
Quantidade
por posto
de trabalho

Vida útil
(meses)

1

BOTA confeccionada com
cabedal em couro (vaqueta)
palmilha de montagem
sintética, higiênica,
antibactericida e solado em
poliuretano monodensidade

2 12

2
CAMISA 100% algodão ou em
outro tecido adequado às
condições climáticas da região

2 6

3
CALÇA em brim 100% algodão
ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da
região

2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo
80% em algodão 2 6

5
CRACHÁ de Identificação em
Material pvc plástico com
presilha ou cordão para
fixação

1 12

COLETE/BATA em
algodão/sarja, cor azul escuro,
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6 com dois bolsos frontais
chapados-, impressão "A
serviço da Justiça Eleitoral" em
amarelo

2 6

*Os custos referentes aos insumos (uniformes) da planilha acima devem constar no
modulo V da planilha de custos

 
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
8.1 A solução será a contratação de empresa para prestar o

serviço de conservação de urnas, mídias e suprimentos no Galpão de
Armazenamento de Urnas do TRE-AL.

8.2 Faz-se necessária a contratação para a realização dos
serviços elencados no item 3.2, tendo em vista que não constam no rol das
atribuições dos Cargos de Técnicos e Analistas da Justiça Eleitoral, conforme
Resolução TSE nº 20.761/2000.

8.3 A contratação será por posto de trabalho com dedicação
exclusiva, em virtude da necessidade permanente dos serviços, bem como
considerando a diversidade das atividades que serão realizadas, as quais são
irredutíveis a uma unidade-padrão de medida que fosse capaz de possibilitar,
de forma objetiva, a aferição de resultados e dos seus correspondentes
pagamentos.

 
9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA

SOLUÇÃO
9.1 A presente contratação dar-se-á em um único lote, pelo

menor preço global, tendo em vista que o serviço a ser prestado possui uma
única natureza, ou seja, auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas,
mídias e suprimentos e os postos de trabalhos serão lotados no mesmo local.

9.2 Cabe ressaltar que a divisão em lote, neste caso, não
necessariamente aumentaria a competitividade e até poderia afastar licitantes
interessados, levando-se em consideração a quantidade reduzida de postos de
serviços por cada lote.

9.3 Por fim, cumpre observar que no Acórdão 1.214/2013 –
Plenário, o TCU recomenda que se evite “o parcelamento de serviços não
especializados, a exemplo de limpeza, conservação e segurança, sendo objeto
de parcelamento os serviços em que reste comprovado que as empresas
atuam no mercado de forma segmentada por especialização, a exemplo de
manutenção predial, ar condicionado, telefonia, serviços de engenharia em
geral, áudio e vídeo, informática”.

9.4 Ora, no mercado local, as empresas que fornecem os serviços
a serem contratados não atuam de forma segmentada, o que constitui um
motivo a mais para o não parcelamento das atividades.

 
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
10.1 Os resultados pretendidos com a presente contratação são:

10.1.1 Garantir a vida útil das urnas eletrônicas de, no
mínimo 10 anos, das baterias de, no mínimo 05 anos;
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10.1.2 Disponibilizar todos os equipamentos necessários para
a realização das eleições (oficiais e parametrizadas) em prefeito
funcionamento;

10.1.3 Manter as mídias (mídias de aplicação e memórias
de resultado) limpas, formatadas e organizadas;

10.1.4 Gerir as peças e suprimentos.
 
11. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO

ÓRGÃO
11.1 Não há necessidade de adequação de ambientes do TRE-AL,

tendo em vista que o Galpão de Armazenamento de Urnas já possui estrutura
para a alocação dos Auxiliares de Apoio à Conservação de Urnas, Mídias e
Suprimentos.

 
12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU

INTERDEPENDENTES
12.1 Não há contratações correlatas e/ou interdependentes

vigentes neste TRE-AL, pois se trata de uma contratação especifica a ser
realizada especificamente no Galpão de Armazenamento de Urnas desse TRE-
AL.

 
13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
13.1 Diante do exposto, a contratação é viável, visto se tratar de

prestação de serviços comuns, com empresas especializadas em todo o país.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 02/02/2022, às 10:41, 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
1004257 e o código CRC 9A955D8A.
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1 
 

MAPA DE RISCO 
 
 

 
Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Equipe de Planejamento da Contratação 

 

Portaria Presidência nº 
463/2021 

OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos 
para atender as necessidades do Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

UNIDADE REQUISITANTE: SPLOG 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Chefe da SPLOG 

RISCO 1 
 

Descrição do Risco: 
 

Licitação Deserta ou Fracassada 

 
Análise do Risco 

 

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média 
 

( ) Alta 
 

 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 
 

(x) Alto 
 

 

Estratégia 
 

(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir 
 

( ) Aceitar 
 

 
 
 

 
Tratamento 

 

Ação Preventiva 
 

Responsável 
 

Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o Termo 
de Referência o mais cedo possível para que haja 
tempo de repetir o certame em caso de licitação 
deserta ou  fracassada. 

 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO 

 

Ação de Contingência 
 

Responsável 
 

Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 

SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 

Data de Início: 19/12/2020 
 

Data Fim: 19/06/2021 
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2 
 

RISCO 2 
 

Descrição do Risco: 
 

Atraso na conclusão da licitação 

 
Análise do Risco: 

 

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

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 
 

(x) Alto 
 

 

Estratégia: 
 

( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento: 

 

Ação Preventiva 
 

Responsável 
 

- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para ter 
tempo de repetir, se necessário, após julgamento de 
eventuais recursos; 

 
- Revisão do TR pela SPACC 
 

 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO 

 
 
 

SPACC 

 

Ação de Contingência 
 

Responsável 
 

Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato
vigente até a conclusão do certame. 

 

SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 

Data de Início: 25/02/2021 
 

Data Fim: 19/06/2021 
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3 
 

 

RISCO 3 
 

Descrição do Risco: 
 

Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato 

 

Análise do Risco 

 
Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média 

 
( ) Alta 

 

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 

 
(x) Alto 

 

 

Estratégia 
 

(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir 
 

( ) Aceitar 
 

 
 
 
 

Tratamento 

 
Ação Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar no TR planilhas de custos capazes de 
retratar o preço justo da contratação, a fim de 
subsidiar a desclassificação no caso de propostas 
inexeqüíveis; 

 

- Exigência (no edital) de demonstração da 
capacidade econômico-financeira, nos termos 
exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do TCU. 

 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO e 

SPACC 
 

SLC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 

- Rescisão contratual imediata e contratação do
remanescente. 

 
SPLOG 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 

Monitoramento 

 
Data de Início: 07/01/2021 

 

Data Fim: Até o final da 
contratação. 
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4 
 

 

RISCO 4 
 

Descrição do Risco: 
 

Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS da contratada. 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média 

 
( x) Alta 

 

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 

 
(x) Alto 

 

 

Estratégia 
 

(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir 
 

( ) Aceitar 
 

 
 
 
 

Tratamento 

 
Ação Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar para o contrato a conta depósito 
vinculada, bloqueada oara movimentação 

 

 

- Exigência de prestação de garantia de execução 
do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666/1993, com validade durante a execução do 
contrato e 90 (noventa) dias após o o término da 
vigência contratual. 

 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO  

 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO  

 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 

- Obrigação da contratada, no momento da assinatura 
do contrato, autorizar o TRE-AL a reter, a qualquer 
tempo, a garantia; fazer desconto nas faturas e realizar 
os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como 
das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando 
da inadimplência da contratada. 

 
 

SLC – até a assinatura do 
contrato 
 
GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO – após a 
assinatura, até a extinção do 
contrato e da garantia (com a 
comprovação efetiva de 
todos os pagamentos 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: da celebração do contrato 

 

Data Fim: Até o final da 
contratação. 
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1

O fator de qualidade será obtido por meio do instrumento de 

avaliação denominado: a) AFS: avaliação do Fiscal do Contrato

ANEXO I
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR

a) A meta  a ser  atingida  pela  empresa é  de  100% da Fatura,  isto  é,
espera-se que a empresa obtenha o Fator de Ajuste (FA) de 0%, para
que receba integralmente da remuneração pelos serviços prestados

VF = VM x FA

VF: Valor de
Fatura

VM: Valor da
Medição

FA: Fator de
Ajuste (%)

Cálculo do FA: FA = F%

b) Durante os primeiros 2 (dois) meses de contrato, a título   de
carência para que a CONTRATADA efetue os ajustes necessários à
correta execução dos serviços,  o Fator de Ajuste (FA) obtido
não repercutirá no Valor da Fatura, permanecendo válido.
Nesses meses o Valor de Fatura será igual ao Valor de Medição,
ressalvadas eventuais glosas e punições.

c) Ao final de cada MÊS, o FISCAL DO   CONTRATO apresentará o
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ao GESTOR DO CONTRATO, em
que constará, devidamente fundamentado, o Fator de Ajuste (FA)
obtido pela empresa no período. A partir do recebimento do
formulário,  caso deseje,  a  CONTRATADA terá  3 (três)  dias  para
apresentar justificativas para as falhas, as quais deverão ser
analisadas e respondidas pelo FISCAL DO CONTRATO.

 AF: Avaliação do Fiscal

d) Cada falha identificada pela fiscalização será enquadrada em
uma das 3 categorias seguintes, com a pontuação equivalente:

TIPO
Falha de
Natureza
GRAVE

Falha de
Natureza

MÉDIA

Falha de
Natureza

LEVE
PESO 3 2 1

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO FISCAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Contrato N. º
SEI.º Nº
Mês da Avaliação:
Local da Realização dos serviços:
Fiscal do Contrato:
Empresa Contratada:

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS APOIO À
CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS

A B C

Falhas nos Serviços
Qtd. de

ocorrências
(mês)

Peso 

1 a 3
Total de
Pontos 
(B x C)

Não realizar os testes funcionais da urna
de acordo com as Orientações Técnicas

repassadas pelo Fiscal do Contrato

3

Não promover a limpeza das urnas e
mídias de acordo com as orientações
técnicas repassadas pelo Fiscal do

Contrato.
2

Mau uso/dano em equipamento da
Justiça Eleitoral (sem prejuízo do

ressarcimento deste, se for o caso).

3

Falta de zelo na execução das tarefas
(deixar urnas ligadas, bancadas
energizadas, desorganizadas)

3

Não registrar os dados de conservação
de urnas de forma apropriada em
documentos ou sistema da Justiça

Eleitoral.
2

Deixar de separar e identificar urnas
defeituosas sob sua responsabilidade. 3

Deixar de substituir a embalagem da
urna quando esta estiver danificada. 1

NOTA DA AVALIAÇÃO DO FISCAL (soma das ocorrências)
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Faixa 01 – Nota de até 12 pontos: 0% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado.

Faixa 02 –Nota de 12 a 20: 5% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado

Faixa 03 –Nota de acima de 20: 8% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado

e) Para cada falha de serviço temos um peso correspondente. A nota de
resultado da AF será o somatório decorrente da multiplicação de cada
falha com a respectiva quantidade de ocorrências e o peso.

f) O  formulário  tem  periodicidade  mensal  e  deverá  ser  encaminhado
juntamente com o Atestado de Fiscalização.

g) Para fins remuneratórios a apuração dar-se-á da seguinte forma:

h) Para acompanhar  as ocorrências,  segue sugestão de  formulário  para
registro,  contendo informações sobre data da ocorrência, local, foto e
ciência do preposto ou funcionário.

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

MÊS/ANO:
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
FISCAL DO CONTRATO:
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:
EMPRESA CONTRATADA

Data da
Ocorrência

Falha
Constatada

Local Registro ou foto
da ocorrência  

Ciência do
funcionário
da  empresa

Anexo 1 - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (1006291)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 118



UNIFORMES

Página 1

ANEXO II

UNIFORMES 

Categoria ITEM Peças Qtde.
Valor (R$)

Unitário Total

1 2

2 2

3
2

4
2

5

1

6

2

TOTAL (R$)

Valor 
anual (R$)

Valor 
mensal (R$)

Auxiliar 
Administrativo II 

(Serviços de 
auxiliar de apoio 
à conservação de 
urnas, mídias e 
suprimentos.)

BOTA confeccionada com cabedal em 
couro (vaqueta) palmilha de montagem 
sintética, higiênica, antibactericida e 
solado em poliuretano monodensidade 

CAMISA 100% algodão ou em outro 
tecido adequado às condições climáticas 
da região
CALÇA em brim 100% algodão ou em 
outro tecido adequado às condições 
climáticas da região

PAR DE MEIA com no mínimo 80% em 
algodão

CRACHÁ de Identificação em Material pvc 
plástico com presilha ou cordão para 
fixação
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul 
escuro, com dois bolsos frontais 
chapados-, impressão "A serviço da 
Justiça Eleitoral" em amarelo
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ANEXO III

EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

1 60 unidades

2 Alcool em gel 70% de uso individual 2 litros

TOTAL (R$)

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)
VALOR 

MENSAL

Máscara descartável de proteção facial 
tripla camada com clipe nasal e elásticos
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ANEXO IV

FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO Vida ÚTIL VALOR ANUAL 

1 Chave de fenda (3/16 x 4'')

12 MESES

1

2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 1

3 Chave para energia (chave teste) 1

TOTAL (R$)

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)
VALOR 

MENSAL
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1

MAPA DE RISCO

ANEXO  VI DO TERMO DE REFERÊNCIA

Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Equipe de Planejamento da Contratação Portaria Presidência nº
463/2021

OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos
para atender as necessidades do Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

UNIDADE REQUISITANTE: SPLOG

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Chefe da SPLOG

RISCO
1

Descrição do Risco: Licitação Deserta ou Fracassada

Análise do Risco Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Estratégia (x) Mitigar ( ) Evitar ( ) 
Transferir

( ) 
Aceitar

Tratamento

Ação
Preventiva

Responsável

Elaborar  os  Estudos  Técnicos  Preliminares  e  o
Termo de  Referência  o  mais  cedo  possível  para
que haja tempo de repetir o certame em caso de
licitação deserta ou  fracassada.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

Ação de Contingência Responsável

Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame.

SPLOG, STI, SAD

Unidades Afetadas Zonas Eleitorais

Monitoramento Data de Início: 19/12/2020 Data Fim: 19/06/2021
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2

RISCO
2

Descrição do Risco: Atraso na conclusão da licitação

Análise do Risco: Probabilidade: (x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Estratégia: ( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar

Tratamento:

Ação
Preventiva

Responsável

- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o
Termo de Referência o mais cedo possível para ter
tempo de repetir, se necessário, após julgamento de
eventuais recursos;

- Revisão do TR:  aspectos  técnicos  (SPLOG),
aspectos administrativos e planilhas (SPACC)

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

SPLOG
SPACC

Ação de Contingência Responsável

Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato
vigente até a conclusão do certame.

SPLOG, STI, SAD

Unidades Afetadas Zonas Eleitorais

Monitoramento Data de Início: 25/02/2021 Data Fim: 19/06/2021
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3

RISCO
3

Descrição do Risco: Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato

Análise do Risco Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Estratégia (x) Mitigar ( ) Evitar ( ) 
Transferir

( ) 
Aceitar

Tratamento

Ação
Preventiva

Responsável

- Implementar no TR planilhas de custos capazes
de retratar o preço justo da contratação, a fim de
subsidiar a desclassificação no caso de propostas
inexeqüíveis;

- Exigência  (no  edital) de demonstração da
capacidade econômico-financeira,  nos  termos
exigidos  pela  Lei  e conforme jurisprudência  do
TCU.

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO com
supervisão da SPACC

SLC

Ação de Contingência Responsável

- Rescisão contratual imediata e contratação do
remanescente.

SPLOG

Unidades Afetadas Zonas Eleitorais

Monitoramento Data de Início: 07/01/2021 Data Fim: Até o final 
da contratação.

Anexo 6 - MAPA DE RISCOS DO TERMO DE REFÊNCIA (1006302)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 124



4

RISCO
4

Descrição do Risco: Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS da contratada.

Análise do Risco Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x) 
Alta

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

Estratégia (x) Mitigar ( ) Evitar ( ) 
Transferir

( ) 
Aceitar

Tratamento

Ação
Preventiva

Responsável

- Implementar para  o  contrato  a  conta  depósito
vinculada, bloqueada para movimentação

- Exigência de prestação de garantia de execução
do  contrato,  nos  moldes  do  art.  56  da  Lei  nº
8.666/1993, com validade durante  a  execução do
contrato e 90 (noventa) dias após o o término da
vigência contratual.

SAD e Gestão do Contrato

EQUIPE DE
PLANEJAMENTO 

Ação de Contingência Responsável

- Obrigação  da  contratada,  no  momento  da
assinatura do contrato, autorizar o TRE-AL a reter,
a  qualquer  tempo,  a  garantia;  fazer  desconto  nas
faturas  e  realizar  os  pagamentos  dos  salários  e
demais  verbas  trabalhistas  diretamente  aos
trabalhadores,  bem  como  das  contribuições
previdenciárias  e  do  FGTS,  quando  de  sua
inadimplência.

SLC – até a assinatura do 
contrato

GESTÃO E 
FISCALIZAÇÃO – após 
a assinatura, até a extinção
do contrato e da garantia 
(com a comprovação 
efetiva de todos os 
pagamentos

Unidades Afetadas Zonas Eleitorais

Monitoramento Data de Início: da celebração do contrato Data Fim: Até o final 
da contratação.

Anexo 6 - MAPA DE RISCOS DO TERMO DE REFÊNCIA (1006302)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 125



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1-OBJETO
Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de

urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades do
Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possuirá para as

próximas eleições um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo:
962 UE2009, 1.776 UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter armazenadas 3.530 UE2009
que não serão utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias de urna
eletrônica adicionais atualmente disponíveis (com previsão de chegada
de 688 novas unidades, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

2.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

2 . 3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias externas, faz-se necessária limpeza, formatação e
organização das mídias (mídias de aplicação e mídias de resultado)
utilizadas nas eleições anteriores, bem como o controle e armazenamento das
peças e suprimentos necessários para o funcionamento das urnas.

 
3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.1 A referida aquisição está em consonância com o Planejamento

Estratégico 2021-2026 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, instituido
através da Portaria Presidência nº 477/2021, incluindo-se na missão de
"garantir a legitimidde do processo eleitoral" e na visão de futuro de
"consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto a
efetividade, transparência e segurança", (0941481), relacionados a objetivos e
iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da
segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a
melhoria de processos de trabalho.

3.2 Também encontra-se alinhada à necessária previsão
orçamentária, Despacho 0999310 aponta programação orçamentária na POA
2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.
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4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE
SELEÇÃO DO FORNECEDOR

4.1 A presente licitação será feita na modalidade Pregão
Eletrônico, por se tratar de serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002,
Decreto n. 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e  Lei nº 8.666/1993.

4.2 A presente licitação dar-se-á em um único lote, pelo menor
preço global.

4.3 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos
pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre
os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

 
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da

contrtação abrangem o seguinte:

ITEM DESCRIÇÃO ALOCAÇÃO DOS
POSTOS

LOCAL DE
EXECUÇÃO

DOS
SERVIÇOS

HORAS
SEMANAIS
(LIMITE)

QUANTIDADE
ESTIMADA
DE POSTOS

1

Serviços de
auxiliar de

apoio à
conservação

de urnas,
mídias e

suprimentos.

GALPÃO DE
ARMAZENAMENTO

DE URNAS -
Maceió/AL

Fórum Eleitoral
Desembargador
Moura Castro,

à Avenida
Fernandes

Lima, 3.487,
Gruta de

Lourdes, CEP:
57.052-405,

neste município
de Maceió,
capital do
estado de
Alagoas.

40
(quarenta) 05 (cinco)

 
5.2 Local de realização dos serviços
5.2.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas.

 
5.3 Do prazo para início da execução e do horário de

prestação dos serviços
5.3.1 A data de início da execução dos serviços será indicada na

ORDEM DE SERVIÇO, a qual será encaminhada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

5.3.2 A prestação de serviços de conservação de urnas
eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais,  de segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

5.3.3 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização do Diretor-
Geral.

5.3.4 A contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
horário de intervalo para repouso e alimentação

 
5.4 Dos serviços de Auxiliar de Apoio às Eleições que serão
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realizados
5.4.1 As principais atividades de conservação das urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

5.4.1.1 Recarregar as baterias de urna eletrônica internas
das urnas eletrônicas;

5.4.1.2 Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento de medição disponibilizado
pelo TRE/AL;

5.4.1.3 Recarregar as baterias de urna
eletrônica externas ou de reposição;

5.4.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

5.4.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
conexão com o TM);

5.4.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que
apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

5.4.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

5.4.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

5.4.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

5.4.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
5.4.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (Mídia de

Aplicação-MA e/ou Memória de Resultado-MR);
5.4.1.12 Remover os lacres de eleição;
5.4.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas

faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

5.4.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

5.4.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Mídias de Resultado - MR com dados
do STE e relatórios extraídos do STE;

5.4.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

5.4.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
seguintes atividades:

5.4.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão
conservadas;

5.4.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma
de armazenamento utilizada no local;

5.4.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando
necessário;
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5.4.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas
dentro do local de armazenamento;

5.4.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os
suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;

5.4.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão
estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;

5.4.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,
empilhando-as conforme orientações da SPLOG;

5.4.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e
condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

5.4.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

5.4.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

5.4.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

5.4.1.18.13 Formatação das mídias;
5.4.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
5.5 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
5.6 Horário para realização dos serviços
5.6.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

5.6.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização da Direção-
Geral do TRE/AL.

5.6.3 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
horário de intervalo para repouso e alimentação.

 
5.7 Necessidade de Serviço Extraordinário
5.7.1 A realização de serviço extraordinário ocorrerá em anos

eleitorais nos dois meses anteriores e no mês de realização das
eleições (Mês-Eleição). Serão autorizados serviços extraordinários,
mediante solicitação prévia do Gestor do contrato, contendo a estimativa de
horas e autorização do Diretor-Geral.

5.7.2 Os serviços extraordinários deverão ser faturados em
separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do
comprovante de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, com base nos
serviços efetivamente executados.

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd.
Dias da

Quantidade
de Postos

Horas Extras
a serem Multiplicador

da HE
Total de
Horas
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execução Semana Semana Estimada executadas da HE Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

 
5.8 Ferramentas
5.8.1 Aos empregados da Prestadora de Serviço deverão ser

fornecidas, às expensas da Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre que estiverem danificadas ou
impróprias para o uso nos serviços de conservação:

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

 
5.8.2 Os valores estimados para este item econtra-se no ANEXO

IV deste Termo de Referência.
 
5.9 Uniformes
5.9.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA.

5.9.2 Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens,
cujos valores estimados encontram-se no ANEXO II do presente Termo de
Referência:

Item Especificação Quantidade por
posto de trabalho

Vida útil
(meses)

1
BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta)
palmilha de montagem sintética, higiênica,
antibactericida e solado em poliuretano
monodensidade

2 12

2 CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da região 2 6

3 CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido
adequado às condições climáticas da região 2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão 2 6
5 CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com

presilha ou cordão para fixação 1 12

6
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com
dois bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço
da Justiça Eleitoral" em amarelo

2 6
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5.10 EPI - Pandemia Sars Covid
5.10.1 A CONTRATADA deve fornecer equipamentos de proteção

individual (EPIs) para a mão de obra envolvida na execução dos serviços,
compostos, no mínimo, pelos seguintes itens, cujos valores estimados
encontram-se no ANEXO III, do presente Termo de Referência:

 

Item Especificação
Quantidade por
posto de
trabalho
(mensal)

Número
de
postos

Número
de
meses

Total
Anual

1 Máscara descartável de proteção facial
tripla camada com clipe nasal e elásticos 60 unidades 5 12 3.600

unidades
2 Alcool em gel 70% de uso individual 1 litros 5 12 60 litros

 
5.10.2 Cabe à CONTRATADA adotar medidas de precaução e

incentivo à política de vacinação, mostrando a importância deste ato para a
proteção do meio ambiente de trabalho.

5.10.3 À CONTRATADA cumpre estabelcer regras claras sobre a
obrigatoriedade da vacina, devendo prever prazos para seu cumprimento pelo
empregado. Essas determinações podem ter como objetivo a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, para a preservação da saúde e segurança no
meio ambiente laboral (artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988),
em respeito à função social da empresa.

5.10.4 A recusa injustificada  do prestador de serviços em
relação a vacinar-se contra o Sars Covid constitui justa causa para extinção
do contrato de trabalho, configurando ato de indisciplina do empregado
(artigo 482, "h", da CLT), ou seja, o descumprimento de ordens gerais
estabelecidas pelo empregador no exercício do poder de direção (artigo 2º da
CLT).

 
5.11 Critérios de sustentabilidade

5.11.1 A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de
saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas
do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.11.2 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora nº 6 do MTE ou das que vierem a substituí-la.

5.11.3 O TRE/AL deverá estabelecer período adequado para
a orientação e ambientação dos trabalhadores às políticas de
responsabilidade socioambiental adotadas no Tribunal, durante toda a
vigência do contrato.

5.11.4 A CONTRATADA deve cumprir integralmente as
obrigações constantes nos itens 10.16 e 10.38 deste Termo de Referência.

5.11.5 A CONTRATADA é responsável pela manutenção das
condições acima descritas, o que poderá ser verificado constantemente
durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual,
garantido o direito à ampla defesa.

 
5.12 Declaração de conhecimento das condições

5.12.1 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá
apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do
contrato.

 
6 – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
6.1 No custo dos serviços deverão estar inclusos todos os gastos

com a mão de obra e uniformes. No ANEXO II consta especificação detalhada
dos uniformes necessários, com as estimativas previstas para o período de 01
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(um) ano, para subsidiar a proposta do licitante.
6.2 Para atender à demanda, a CONTRATADA deverá prever um

quantitativo de funcionários suficiente para a execução ótima dos serviços, os
quais são realizados de forma contínua e simultânea ao longo da jornada
diária.

6.3 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

6.4 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho era inicialmente de 30 (trinta)
unidades.

6.5 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estimava-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para
realização das atividades seria de 6 (seis) postos de trabalho.

6.6 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível
no Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária
por posto de trabalho é de aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade ideal para este
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas de 5 (cinco) postos
de trabalho.

 
7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS
7.1. O quadro abaixo demonstra os custos estimados para os

serviços descritos neste termo.

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição

dos Serviços
 

 
Valor

Mensal
do

Posto
(R$)

 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

Serviços Extraordinários em
ANO Eleitoral

 
Custo Anual do

serviços em
ANO Eleitoral

(serviços
ordinários +

extraordinários)

Qtd. fixada de
horas de
serviço

extraordinário

Valor
(R$)

Total
Anual

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos.

 05 12      

 Total R$   R$   R$ R$ 

 

*O Instrumento Normativo utilizado para formação da planilha de custos foi a Convenção Coletiva
de Trabalho 2021/2021 do  SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DE AL, CNPJ nº
24.256.042/0001-56, registrada no sistema mediador do Ministério do Trabalho emprego da
seguinte forma: NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000031/2021 DATA DE REGISTRO NO MTE:
10/02/2021 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR004638/2021 NÚMERO DO PROCESSO:
13057.100093/2021-09 DATA DO PROTOCOLO: 08/02/2021 Tabelas Salariais: para o posto de
AUXILIAR DE APOIO À CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS, utilizou-se a tabela
correspondente à categoria de Auxiliar Administrativo II.

7.1.1 O valor total estimado da contratação em ano NÃO
eleitoral MENSAL é R$ xxxxxxxxx e o valor ANUAL de R$ XXXXXXXXX

7.1.2 O valor total estimado da contratação em ano eleitoral
MENSAL é R$ XXXXXXX e o valor ANUAL de R$ XXXXXXX

7.2. O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,
sem acréscimos de 50% ou 100%, já que no cálculo da quantidade de
horas tais acréscimos já foram computados, conforme a tabela a
seguir:

Meses de Dia da Qtd. Dias Quantidade de
Horas
Extras a Multiplicador Total de
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execução Semana da Semana Postos Estimada serem
executadas

da HE Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS
8.1. O LICITANTE deverá apresentar em sua proposta, além dos

itens de habilitação exigidos, as seguintes informações:
a) Planilha de Custos da mão de obra envolvida na execução

dos serviços, bem como do custo dos uniformes, conforme modelos
constantes nos ANEXOS II a V com as respectivas memórias de cálculo.

b) Quadro-resumo idêntico ao modelo apresentado abaixo,
preenchendo todos os dados nele constantes, entre os quais os referentes
ao quantitativo de postos de serviço com os custos unitários e totais, com
as respectivas memórias de cálculo, quando cabíveis.

c) Convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria em
que se fundamentou para formar a sua planilha de custos.

 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição

dos Serviços
 

 
Valor

Mensal
do

Posto
(R$)

 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

Serviços Extraordinários em
ANO Eleitoral

 
Custo Anual do

serviços em
ANO Eleitoral

(serviços
ordinários +

extraordinários)

Qtd. fixada de
horas de
serviço

extraordinário

Valor
(R$)

Total
Anual

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos.

 05 12      

 Total R$   R$   R$ R$ 

 
8.2 O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,

sem acréscimos de 50% ou 100%, já que no cálculo da quantidade de horas
tais acréscimos já foram computados. A Administração fixou a quantidade dos
serviços extras em 840 horas, conforme subitem 7.2.

 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por

Termo de Referência EJE 1006337         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 133



servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.

9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do
serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da
fatura de serviços da contratada.

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da
Contratada, tais como:

9.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da
Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados.

9.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas.

9.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos
trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado.

 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme as especificações deste

Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.1 A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente
de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia exigida no edital ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados devidamente habilitados para a
execução do objeto, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;

10.5 Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços
contratados;

10.7 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.8. Arcar com todos os custos necessários à completa e correta
execução dos serviços;

10.9. Agir segundo as diretrizes do CONTRATANTE e legislação
pertinente;

10.10. Cumprir horários e periodicidade para execução dos
serviços, conforme definido pela CONTRATANTE, considerando a jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termo do item 5.3;

10.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
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nas normas legais pertinentes;
10.12. Garantir a reposição imediata nos casos de faltas,

impedimentos ou acréscimo de quantitativos;
10.13. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados,

por meios próprios ou mediante fornecimento de vale-transporte, para a
cobertura do trajeto residência-trabalho e vice-versa (inclusive em casos de
paralisação de transportes coletivos);

10.13.1. Os valores referentes ao vale-transporte só serão
pagos pelos dias efetivamente trabalhados.

10.14. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à
substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

10.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal
súbito, por meio de seus encarregados ou preposto.

10.16. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de
incêndios nas áreas da CONTRATANTE e quanto ao uso sustentável dos
recursos.

10.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de
acidentes de trabalho, conforme exigência legal.

10.18. Atender prontamente quaisquer exigências do
representante da Administração, inerentes ao objeto da contratação.

10.19. A CONTRATADA deverá indicar, formalmente, quando da
assinatura do contrato, preposto para dirimir questões pertinentes à
execução do objeto da licitação durante toda a sua vigência, com capacidade
gerencial e poderes para solucionar questões referentes ao instrumento
contratual e aos empregados que prestarem serviço ao TRE/AL, informando
números de telefone, whatsapp, e-mail e endereço.

10.19.1 A disponibilização do preposto não resultará em
acréscimos aos preços contratados.

10.20. A empresa deverá apresentar mensalmente, anexada à
nota fiscal/fatura, ou sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, do pagamento dos salários e demais
benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante.

10.20.1 A ausência da documentação pertinente ou da
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e relativas ao FGTS implicará a possibilidade de retenção do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

10.20.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados
na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da
falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, seguindo as seguintes etapas:

(i) reter imediatamente o pagamento das faturas e exigir a
emissão das Guias de recolhimento de contribuições
previdenciárias e FGTS por parte da empresa, uma vez
que esta é a única responsável legal com possibilidade de
realizar tal ação;

(ii) em caso de não comprovação da regularidade por parte
da empresa dentro dos prazos previstos em contrato, o
órgão poderá utilizar os valores retidos para
pagamento direto dos salários aos empregados, bem
assim das referidas Guias de recolhimento;

(iii) em caso de negativa expressa da empresa para
emissão dos documentos, o órgão contratante
deverá utilizar-se dos valores retidos cautelarmente
para realizar o depósito judicial dos valores, para

Termo de Referência EJE 1006337         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 135



garantir o direito dos trabalhadores alocados na
prestação do serviço;

(iv) em qualquer das situações elencadas, faz-se necessário,
ainda, comunicar as irregularidades à Receita Federal e
ao Ministério do Trabalho, bem como proceder a
aplicação das sanções previstas em contrato.

10.21. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT em relação
ao pagamento de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob
pena de aplicação de sanções administrativas.

10.22. Pagar aos profissionais os adicionais devidos, caso
executem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei.

10.23 Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:

10.23.1 Relação dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso;

10.23.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

10.23.3 Exames médicos admissionais dos empregados que
prestarão os serviços;

10.23.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

10.23.5 Os documentos acima mencionados deverão ser
apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

10.24 Apresentar mensalmente, anexado à nota fiscal/fatura, os
documentos listados a seguir, dos alocados vinculados à prestação dos
serviços, referente ao mês imediatamente anterior àquele que está sendo
faturado:

10.24.1 Comprovante de depósito do salário dos funcionários
em conta-corrente ou conta-salário;

10.24.2 Repasse do crédito relativo ao vale-transporte e vale-
alimentação no valor estabelecido na convenção coletiva de trabalho da
categoria;

10.24.3 Relação GFIP/SEFIP, exclusivamente, dos alocados
que laboram no TRE/AL, com o respectivo protocolo de envio;

10.24.4 Cópia da folha de pagamento analítica e sintética em
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

10.24.5 Guia de recolhimento do FGTS e INSS e respectivo
comprovante de depósito.

10.25 Apresentar, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato,
os seguintes documentos:

10.25.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do CONTRATANTE;

10.25.2 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a
qualquer mês de prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;

10.25.3 Comprovantes de entrega de benefícios
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que
estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e a qualquer
empregado;

10.25.4 Comprovantes de realização de eventuais
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10.25.4 Comprovantes de realização de eventuais
treinamentos que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

10.26. Apresentar a documentação abaixo relacionada, quando
da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias:

10.26.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

10.26.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária
e do FGTS referentes às rescisões contratuais;

10.26.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

10.27 Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.28 Quando não for possível a verificação da regularidade da
empresa no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo
da notificação, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante as

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.29 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;

10.30 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à CONTRATANTE;

10.30.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e
formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

10.31 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados
alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua
plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.32 Autorizar a Administração contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis;

10.32.1 Quando não for possível a realização desses
pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados
junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
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trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.
10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a

serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.34. Instruir seus empregados, no início da execução
contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos
órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.34.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet,
por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;

10.34.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;

10.34.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.35 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de
empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.36 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples
Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.37 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a
contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

10.37.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a
contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do
Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação.

10.38 A CONTRATADA deve, antes da efetivação da contratação,
comprovar, mediante, declaração, as seguintes condições: o

10.38.1 Não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº
540/2004;

10.38.2 Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao
trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e
170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro;
do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções
da OIT nos 29 e 105.

 
11 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de

acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução
contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento
dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado,
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
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procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a
solução de problemas relativos ao objeto.

11.3 As atividades de fiscalização da execução contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
efetivadas com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração
falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

11.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por
servidor lotado no local da prestação dos serviços, tendo como substituto o
Chefe da SPLOG, e a gestão do contrato ficará a cargo da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, que verificará se o serviço está em conformidade com as
especificações técnicas, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

11.5. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE
e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte o serviço prestado, se em desacordo com o Contrato.

11.7. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas
de boa técnica e qualidade, bem como disposições técnicas constante deste
termo de referência e do Edital.

11.8. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva
responsável pela execução dos serviços, a CONTRATANTE se reserva o direito
de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, podendo para
isso, entre outras coisas:

11.8.1 Notificar imediatamente a CONTRATADA acerca de
qualquer problema na execução do serviço, fixando prazo para sua
correção;

11.8.2 Examinar toda a documentação referente ao
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da
execução do objeto, como, por exemplo, os elencados nos subitens 10.23 a
10.26.

11.9 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução dos serviços contratados, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Qualquer irregularidade será comunicada ao Gestor do Contrato, para que
tome as devidas providências.

11.10 As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade
competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

11.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

11.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o
disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

 
12 – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Como regra, a execução dos serviços obedecerá ao limite de

40 (quarenta) horas semanais, conforme subitem 5.1 e legislação vigente.
12.2 Em ANO ELEITORAL, de acordo com a necessidade da

CONTRATANTE, poderão ocorrer serviços extras – assim considerados os que
se estenderem, nos dias úteis e sábados, para além do limite de horas previsto
ou que sejam prestados aos domingos e feriados.

12.3. Não serão permitidos os serviços extras sem a prévia
autorização – por escrito – do Diretor-Geral, a qual será antecedida dos
seguintes procedimentos:
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12.3.1 Solicitação formal ao Ordenador de Despesas, com
vistas à obtenção de autorização prévia para execução da despesa;

12.3.2 A existência de disponibilidade orçamentária.
12.4 Os serviços extras deverão ser faturados em separado. A

nota fiscal será acompanhada das memórias de cálculo e da documentação
comprobatória do cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas,
quando cabíveis.

 
13 – DO PAGAMENTO
13.1 Ao final de cada período mensal, a fiscalização do contrato

deverá verificar o cumprimento de todas as obrigações e especificações
constantes do Contrato, do Edital e dos demais documentos integrantes do
procedimento licitatório e a conformidade com a legislação de regência, bem
como apurar a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, em consonância com os indicadores (IMR) previstos neste
instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada. Todas as informações deverão ser registradas em
relatório circunstanciado que será encaminhado ao Gestor do Contrato.

13.2 Após esta etapa, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos serviços.

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento, pela Contratante, da Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o
detalhamento dos serviços executados e ser acompanhada das seguintes
comprovações:

13.3.1 Comprovantes da quitação das obrigações trabalhistas
do mês imediatamente anterior ao vencido (equivalente ao mês anterior ao
da execução dos serviços indicados na Nota Fiscal emitida), especialmente
de pagamento dos salários de todos os empregados que trabalharam na
execução dos serviços, através de estabelecimento bancário em conta
salário, e da entrega dos vales transportes e auxílio-alimentação.

13.3.2 Comprovantes da quitação dos encargos trabalhistas e
previdenciários, devidamente pagos no mês de apresentação da Nota
Fiscal, especialmente:

a) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento, tomador de serviço/obra.

b) Relação de Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento – Empresa FGTS.

c) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet, relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

d) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário
ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela
Internet.

e) Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e outras Entidades e Fundos por FPAS –
Empresas.

f) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social (GFIP), relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

g) Folha de pagamento, específica para o tomador de
serviços TRE/AL.

13.4 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao
FGTS ensejará a possibilidade de retenção do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, ou mesmo de pagamentos diretos
aos trabalhadores, nos termos do subitem 10.32.

13.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
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exigidas no edital.
13.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de

irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.

13.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

13.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

13.10 Para fins de pagamento, serão utilizadas as disposições
constantes da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021 e
daquela que vier a substituí-la.

 
14 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias
após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação.

14.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

14.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da
Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.

14.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
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Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do
Código Civil.

14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação
de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

14.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.

14.12 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência
do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

14.13 O garantidor não é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer
tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

14.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões
previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do
Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

14.16 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa
comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

14.17 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços
contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da não comprovação:(i) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (ii) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de
prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 – O Contrato terá duração de 12 meses, contados do
primeiro dia útil após a data da sua publicação, podendo ser prorrogado, por
igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de serviços de
natureza contínua, conforme art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e subitem 2.7 deste
instrumento.

 
16 – SUBCONTRATAÇÃO
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
17 – DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA

FATURAMENTO
17.1 O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO define, em

bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas

Termo de Referência EJE 1006337         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 142



níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento (IN 05/2017 - MPDG).

17.2 Haverá o estabelecimento de metas a serem cumpridas,
representadas por indicadores relacionados a imperfeições que medirão a
qualidade da prestação dos serviços, conforme metodologia descrita no
ANEXO I.

17.3 A fiscalização do contrato deve avaliar constantementea
execução do objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

17.4 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de
outros mecanismos para a avaliação da prestação do sserviços.

17.5 Durante a execução do objeto o fiscal técnico designado
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.6 O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da
contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.6.1. O preposto deverá apor assinatura no documento,
tomando ciência da avaliação realizada.

17.6.2 A contratada poderá apresentar justificativa para a
prestaçãodo serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.7 Na hipótese de comportamento contínuo de
desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.8 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços de que trata este item.

17.9 O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

17.10 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.11 A fiscalização poderá utilizar-se de mecanismos digitais
para aferição dos resultados pretendidos, desde que comunique à
CONRATADA  a forma adotada.

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Com fundamento no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, ficará

impedido de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da avença, aquele que:

18.1.1 Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato;

18.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame;

18.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.4 Não mantiver a proposta;
18.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
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18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.7 Cometer fraude fiscal.
18.2. Para fins do subitem 18.1, considera-se:

I- retardar a execução do objeto, na fase da
licitação: qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom
andamento da licitação, inclusive deixar de entregar documento no prazo
assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no
julgamento ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro
de preços;

II- não manter a proposta: a ausência de seu envio, bem como
a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o
pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na
demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual: o inadimplemento grave
ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado, conforme
descriminado no item 10.5;

IV – fraudar na execução contratual: a prática de qualquer
ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em
erro a Administração Pública;

V – comportar-se de modo inidôneo: a prática de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução
deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu
teor original.

18.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

(i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento
de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;

(ii) Multa de:
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serão consideradas independentes entre si.

 
(iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com

o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
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(iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com
órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados.

18.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no
subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa neste Termo de Referência.

18.5 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v”
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são
atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU
CORRESPONDÊNCIA
Percentual do valor do

contrato
1 0,2%
2 0,4%
3 0,8%
4 1,6%
5 3,2%

 

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO DA FALHA GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

3
 Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do

serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e

por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de

modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e

por dia;
01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e por

ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do

contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

Fornecer uniformes, equipamentos e EPI's
para seus empregados nas especificações,
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11 para seus empregados nas especificações,
quantitativo e periodicidade indicada no

Edital
03

18.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da
Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.10 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os
prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se
houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.

18.14 A apuração e o julgamento das demais infrações
administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

 
19 – DA VISTORIA
19.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua

proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08h às 12 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (82) 9114-9951, (82) 2122-7738 ou através do
e-mail splog@tre-al.jus.br podendo sua realização ser comprovada por
declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte
por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
este órgão ou entidade.
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19.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
a abertura da sessão pública.

 
20 – CONTA VINCULADA
20.1 Em razão do disposto na Resolução nº 169/2013 do Conselho

Nacional de Justiça, por tratar-se de serviços continuados, com dedicação
exclusiva da mão de obra, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a
férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa
causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS,
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAP/SEBRAE
etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, a serem pagas pelo TRE/AL à
Contratada para prestar serviços de forma contínua, serão destacadas do
pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA e depositadas
exclusivamente em banco público oficial, conforme regras previstas no Edital e
no Contrato.

20.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de
correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e a instituição financeira.
Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de
Cooperação Técnica.

20.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste
Termo de Referência que sejam retidos por meio da contadepósito, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a
prestar os serviços.

20.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para
operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.

 
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

(REPACTUAÇÃO)
21.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no

mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se
seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°
9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da IN 05/2017-SEGES/MPDG.

21.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas
quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários
à execução do serviço.

21.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado:

21.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à
data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

21.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos
e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de
preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa.

21.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços
do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno
de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma
parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a
data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
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em que celebrada ou apostilada.
21.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação

encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do
direito à repactuação.

21.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido
prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

21.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

21.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

21.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da
apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de
preços do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha
sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou
ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder
aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido
tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

21.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.

21.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

21.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de
obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos
serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada
da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à
variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a
CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento IPCA-15, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do
Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou

de preços correspondente à data fixada para entrega da
proposta da licitação

I = Índice relativo ao mês do reajustamento
21.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de

reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
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calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

21.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a
repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de
insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor;

21.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo
aditivo;

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa
à repactuação;

21.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes,
sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

21.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de
obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

21.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no
prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega
dos comprovantes de variação dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso
enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

21.18. As repactuações serão formalizadas por meio de
apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso
em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

21.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia
contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de
5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a
repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

 
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
22.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade

fiscal e trabalhista são disciplinadas no edital.
22.2  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos

pelo fornecedor estão previstos no edital.
22.3  Os critérios de qualificação técnico-operacional a serem

atendidos pelo fornecedor serão:
22.3.1  Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por

pessoa de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação.

22.3.1.1 Comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.
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22.3.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos
após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05/2017-SEGES/MPDG;

22.3.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de
3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço
global.

22.5. As regras de desempate entre propostas são as
discriminadas no edital.

 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
23.1. O custo estimado da contratação é de R$ 
 
24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
24.1 Os recursos orçamentários estão previstos no Plano Anual

de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, exercício 2022.
24.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão

à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: CSELE
Fonte de Recursos: 0100
PTRES: 167869
ND: 33.90.40-12 
Plano Interno: UEL MANPREV
Plano de Trabalho: 10.14101.02.061.0570.4269.0001 -

Pleitos Eleitorais - NACIONAL
 
 
25. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
25.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica:

a) todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Aplica-se à contratação o disposto na Lei 10.520/2002 e,

subsidiariamente, os seguintes normativos: Lei nº 8.666/1993; Lei
Complementar n.º 123/2006; Instrução Normativa nº 5/2017- MPDG; Resolução
CNJ nº 169/2013; Resolução TSE n° 23.234/2010 e Decreto nº 10.024/2019.

26.2 Para fins de pagamento, aplica-se à contratação as
disposições da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021.

26.3 A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do
TRE/AL, o qual tem por missão “garantir a legitimidade processo eleitoral”, e
estrategicamente ligada aos objetivos de “Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária” e “Agilidade e Produtividade na
Prestação Jurisdicional”.

26.4 São anexos do presente Termo de Referência:
26.4.1 ANEXO I - Instrumento de Medição de Resultado

-1006291

Termo de Referência EJE 1006337         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 150



26.4.1 ANEXO II - Planilha uniformes -1006294
26.4.1 ANEXO III - Planilha EPI's -1006297
26.4.1 ANEXO IV - Planilha Ferramentas - 1006298
26.4.1 ANEXO V - Planilha de Custos e Formação de

Preços - será preenchida após estimativa das ferramentas,
uniformes e EPI's

26.4.1 ANEXO VI - Mapa de Riscos - 1006302

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 31/01/2022, 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
1006337 e o código CRC 207E0251.

0001071-98.2021.6.02.8000 1006337v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de janeiro de 2022.
À
SPLOG e GSAD

 
Prezados,
 
Pelo presente, faço remessa do Termo de

Referência, 1006337,  que tem por objeto a contratação de serviços
continuados de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e
suprimentos para atender as necessidades do Galpão de Armazenamento de
Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e seus anexos
(1006291, 1006294, 1006297, 1006298, 1006302),  no sentido de que seja
realizada pela unidade demandante (SPLOG) revisão quanto aos aspectos
técnicos e por unidade da SAD a pesquisa de preços relativa à
estimativa de custos das ferramentas, uniformes e EPI's. Essa última,
essencial para a elaboração do Anexo V, do Termo de Referência - Planilha de
Custos e Formação de Preços.

Cordialmente.

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 31/01/2022, às 14:58, 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
1006636 e o código CRC 53983D28.

0001071-98.2021.6.02.8000 1006636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de fevereiro de 2022.
 
À SPLOG
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho EJE, 1006636, encaminho os

presentes autos para revisão do Termo de Referência
EJE, 1006337, no tocante aos aspectos técnicos.

 
Após, caso não haja ajustes a serem realizados no

referido Termo de Referência, que os mesmos sejam
redirecionados à SEIC, para a realização da
respectiva pesquisa de preços, mediante as informações
apresentadas pela unidade demandante.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 02/02/2022, às 17:32, 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
1007791 e o código CRC 09E6F615.

0001071-98.2021.6.02.8000 1007791v1

Despacho GSAD 1007791         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 153



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

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.
Em face do que deliberado em reunião realizada

nesta data, reabri os presentes autos nesta Unidade para
encaminhá-los à SEIC, no sentido de que providencie a
cotação dos insumos indicados nas planilhas de
eventos 1006294, 1006297 e 1006298, na forma demandada
no Despacho EJE 1006636. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/02/2022, às 20:12, 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
1010504 e o código CRC 7D02ADA3.

0001071-98.2021.6.02.8000 1010504v1
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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 fevereiro de 2022.
À EJE,
 
Em resposta ao Despacho EJE (1006636) , após a análise

técnica dos documentos apresentados, encaminhamos as seguintes
observações, para vossa análise de pertinência. São elas:

Documento: ANEXO 6 - MAPA DE RISCOS (1006302)
RISCO 3

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA --> Em nosso entendimento,
o responsável por esta ação de contingência deveria ser
a "GESTÃO", baseado nos apontamentos da Fiscalização.

RISCO 4
Tratamento Ação Preventiva --> Correção da palavra
"para"

Documento: TERMO DE REFERÊNCIA (1006337)
ITEM 2.3

Alteração do texto para "mídias (mídias de aplicação - MA
e mídias de resultado - MR)"

ITEM 3.1
Correção da palavra "leigitimidade";

ITEM 5.2
Sugestão de alteração do texto, visando prever
ocasional necessidade de atividades na sede deste TRE-
AL ou no novo galpão do Jaraguá, bem como alteração
do endereço do galpão de urnas do TRE. A sugestão
seria de alteração do texto para:

5.2.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado no
Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro,
à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de
Lourdes, CEP: 57.052-405, neste município de
Maceió, capital do estado de Alagoas ou em outro
endereço no município de Maceió ou região
metropolitana, sem previsão de pagamento de
diárias. Havendo comunicação à contratada no
prazo de 48 horas antes da realização dos
serviços.

ITEM 5.3.2
Dada a grande incidência de calor no Galpão de Urnas,
especialmente em determinadas épocas do ano como no
Verão por exemplo, caso não haja oneração ao
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contrato, solicita-se verificar a possibilidade de extender
o intervalo para 6h às 19h.

ITEM 5.4.1.11
Alterar o texto para "Retirar as mídias armazenadas nas
urnas (mídia de aplicação e/ou mídia de resultado)";

ITEM 5.6.1
Mesmo que o item 5.3.2.

ITENS 5.6.1., 5.6.2. e 5.6.3.
Aparentemente esses itens contêm o mesmo texto e
tratam do mesmo assunto que os itens 5.3.2, 5.3.3 e
5.3.4

ITEM 5.7.1
Sugestão, para vossa análise, de alteração do texto,
visando clarear o entendimento sobre os meses com
possibilidade de realização do serviço extraordinário,
para:

"A realização de serviço extraordinário ocorrerá em
anos eleitorais nos dois meses anteriores
(denominados "Mês-Eleição -2" e "Mês-Eleição -1") e
no mês de realização do primeiro turno das
eleições ("Mês-Eleição"). Serão autorizados serviços
extraordinários, mediante solicitação prévia do
Gestor do contrato, contendo a estimativa de
horas e autorização do Diretor-Geral."

Inclusão do item 5.7.1.1.
"Exemplo 1: Caso o primeiro turno das
eleições ocorra em Outubro, "Mês-Eleição
-2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a
Agosto, Setembro e Outubro."

Inclusão do item 5.7.1.2.
"Exemplo 2: Caso o primeiro turno das
eleições ocorra em Novembro, "Mês-
Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-
Eleição" correspondem, respectivamente
a Setembro, Outubro e Novembro."

Verificar a necessidade e conveniência de utilização de
sistema de ponto-eletrônico para registro de jornada de
trabalho, especialmente quando houver realização de
serviço extraordinário.

ITEM 7.1
Correção da palavra "Asseio"

ITEM 9.6.2
Correção da palavra "Reportar-se"

ITEM 10.23.1
Incluir, se possível, número do título eleitoral na relação,
visto que é necessário em caso de utilização de sistemas
como o Logusweb.

ITEM 11.8.2
Quem deve realizar este item? Fiscal ou Gestão?

ITEM 12.4
Verificar a possibilidade de estabelecer prazo para envio
da fatura referente aos serviços extraordinários
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executados, usnado como referência a data
de autorização de execução dos serviços. Esta sugestão
visa evitar ocorrência de execução de serviços
autorizados pelos prestadores da contratada sem a
contrapartida do pagamento a eles em tempo hábil.

ITEM 17.3
Separar as palavras "constantemente a"

ITEM 17.4
Correção da palavra "serviços"

ITEM 17.11
Correção da palavra "CONTRATADA"

Documento: ANEXO 1: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE
RESULTADO (1006291)

letra a)
Correção da fórmula para VF = VM x (100% - FA), pois,
caso não haja FA, o VF deve ser de 100% do VM,
segundo o texto explicativo.

Texto explicativo do fator de qualidade:
Correção do texto para "O fator de qualidade (F%) será
obtido por meio do instrumento de avaliação
denominado: a) AFS: avaliação do Fiscal do Contrato"

Em relação aos demais documentos (1006294, 1006297,
1006298), não temos nenhuma observação a fazer.

 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 10/02/2022, às 10:00, 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
1011285 e o código CRC C62A6D79.

0001071-98.2021.6.02.8000 1011285v1
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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 fevereiro de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atendimento ao determinado por Vossa

Senhoria, Despacho GSAD - 1010504, retornamos os autos
com a apresentação do valor estimado para os insumos
indicados nas planilhas de
eventos 1006294, 1006297 e 1006298, a seguir, na forma
demandada no Despacho EJE 1006636. 

 
Item Descrição Apresentação Valor

Uniformes

Bota Unidade R$
60,73

Camisa Unidade R$
34,06

Calça Unidade R$
50,47

Par de meia Unidade R$ 4,64
Crachá Unidade R$ 4,15

Colete/Bata Unidade R$
67,92

EPI’S
Máscara

descartável
Caixa com 50

unidades
R$

25,36

Álcool em gel Frasco – 1 litro R$
14,68

Ferramentas
Chave de fenda Unidade R$ 8,42
Chave philips Unidade R$ 7,68
Chave teste Unidade R$ 4,27

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 10/02/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011563 e o código CRC 96002B14.

0001071-98.2021.6.02.8000 1011563v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Item 1: BOTA

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,95R$ 54,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos para perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares..

Data:Data: 11/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160027

Lote/Item:Lote/Item: /64

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/11/2021 16:37

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01  (IP: 186.235.158.134)Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01  (IP: 186.235.158.134)

Relatório de Cotação: UNIFORMES

Pesquisa realizada entre 09/02/2022 18:33:29 e 10/02/2022 14:28:13Pesquisa realizada entre 09/02/2022 18:33:29 e 10/02/2022 14:28:13

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) BOTA 11 1 Unidade R$ 60,73 (un) - R$ 60,73 R$ 60,73

2) CAMISA 14 1 Unidade R$ 34,06 (un) - R$ 34,06 R$ 34,06

3) CALÇA 24 1 Unidade R$ 50,47 (un) - R$ 50,47 R$ 50,47

4) PAR DE MEIA 20 1 Unidade R$ 4,64 (un) - R$ 4,64 R$ 4,64

5) CRACHÁ 29 1 Unidade R$ 4,15 (un) - R$ 4,15 R$ 4,15

6) COLETE/BATA 17 1 Unidade R$ 67,92 (un) - R$ 67,92 R$ 67,92

Valor Global:Valor Global:   R$ 221,97R$ 221,97

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 60,73 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 60,73 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 60,73

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta) palmilha de montagem sintética, higiênica, antibactericida e solado em poli

uretano monodensidade

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 1 / 46
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Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta, material sola: poliuretano,

cor: preta, tipo cano: curto, tipo uso: manutenção em geral, características

adicionais: elástico,taloneira,alma,ilhoses,palmilha,biqueira

CatMat:CatMat: 254739254739 - BOTA SEGURANÇA , MATERIAL VAQUETA, MATERIAL SOLA

POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO MANUTENÇÃO EM

GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA

Homologação:Homologação: 09/11/2021 16:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: BA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.274.923/0001-05

* VENCEDOR *

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 54,95

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,95R$ 54,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos para perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares..

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta, material sola: poliuretano,

cor: preta, tipo cano: curto, tipo uso: manutenção em geral, características

adicionais: elástico,taloneira,alma,ilhoses,palmilha,biqueira

CatMat:CatMat: 254739254739 - BOTA SEGURANÇA , MATERIAL VAQUETA, MATERIAL SOLA

POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO MANUTENÇÃO EM

GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA

Data:Data: 11/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160027

Lote/Item:Lote/Item: /65

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/11/2021 16:37

Homologação:Homologação: 09/11/2021 16:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: BA

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

18.274.923/0001-05

* VENCEDOR *

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 54,95

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,95R$ 54,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos para perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares..

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta, material sola: poliuretano,

cor: preta, tipo cano: curto, tipo uso: manutenção em geral, características

adicionais: elástico,taloneira,alma,ilhoses,palmilha,biqueira

CatMat:CatMat: 254739254739 - BOTA SEGURANÇA , MATERIAL VAQUETA, MATERIAL SOLA

POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO MANUTENÇÃO EM

GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA

Data:Data: 11/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160027

Lote/Item:Lote/Item: /66

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/11/2021 16:37

Homologação:Homologação: 09/11/2021 16:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: BA

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

18.274.923/0001-05

* VENCEDOR *

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 54,95

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,95R$ 54,95

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

4º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Insumos para perfuração, instalação e manutenção de poços tubulares..

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta, material sola: poliuretano,

cor: preta, tipo cano: curto, tipo uso: manutenção em geral, características

adicionais: elástico,taloneira,alma,ilhoses,palmilha,biqueira

CatMat:CatMat: 254739254739 - BOTA SEGURANÇA , MATERIAL VAQUETA, MATERIAL SOLA

POLIURETANO, COR PRETA, TIPO CANO CURTO, TIPO USO MANUTENÇÃO EM

GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

ELÁSTICO/TALONEIRA/ALMA/ILHOSES/PALMILHA/BIQUEIRA

Data:Data: 11/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160027

Lote/Item:Lote/Item: /67

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/11/2021 16:37

Homologação:Homologação: 09/11/2021 16:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: BA

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

18.274.923/0001-05

* VENCEDOR *

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 54,95

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 59,50R$ 59,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Media e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico SRP 107/2021 - Registro de Preços para eventual aquisição de

materiais de EPI's e Segurança no Trabalho para os campi do Instituto Federal

Catarinense (Itens Remanescentes de Pregões Anteriores)..

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta curtida ao cromo, material

sola: poliuretano, tamanho: 42, tipo uso: proteção, características adicionais:

elástico, biqueira em pvc

CatMat:CatMat: 450900450900 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO

MATERIAL SOLA POLIURETANO TAMANHO 42 TIPO USO PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO, BIQUEIRA EM PVC

Data:Data: 06/10/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:158125

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 111

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: SC

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

18.274.923/0001-05

* VENCEDOR *

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 59,50

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 59,30R$ 59,30

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Media e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico SRP 107/2021 - Registro de Preços para eventual aquisição de

materiais de EPI's e Segurança no Trabalho para os campi do Instituto Federal

Catarinense (Itens Remanescentes de Pregões Anteriores)..

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta curtida ao cromo, material

sola: poliuretano, tamanho: 37, tipo uso: proteção, características adicionais:

elástico, biqueira em pvc

CatMat:CatMat: 450894450894 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO

MATERIAL SOLA POLIURETANO TAMANHO 37 TIPO USO PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO, BIQUEIRA EM PVC

Data:Data: 06/10/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:158125

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 54

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: SC

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

18.274.923/0001-05

* VENCEDOR *

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA R$ 59,30
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Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 48,90R$ 48,90

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é o registro de preços para a FORNECIMENTO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI pertencente às classes 4240,

8415, 8430, 6515, conforme as especificações constantes deste Edital e/ou do

Termo de Referência..

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Bota segurança, material: vaqueta curtida ao cromo, material

sola: poliuretano, tamanho: 44, tipo uso: proteção, características adicionais:

elástico, biqueira em pvc

CatMat:CatMat: 450902450902 - BOTA SEGURANÇA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO

MATERIAL SOLA POLIURETANO TAMANHO 44 TIPO USO PROTEÇÃO

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO, BIQUEIRA EM PVC

Data:Data: 25/08/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:2392021 / UASG:986001

Lote/Item:Lote/Item: 3/34

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: RJ

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

29.309.583/0001-19

* VENCEDOR *

R.P FERRAGENS LTDA R$ 48,90

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 82,35R$ 82,35

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal de Rio Grande

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Consumo - EPI's - Uniformes - SMS.

Descrição:Descrição: Bota segurançaBota segurança - Botina Nobuck, para uso ocupacional, com fechamento por

atacador, confeccionada em vaqueta nobuck, língua e colarinho em camurça

acolchoado, forro interno na gáspea não tecido e forro do cano em sanitec

dublado com manta de não tecido com tratamento antimicrobiano, ilhoses de

gancho, biqueira de composite, palmilha de montagem não tecido, solado injeção

direta bidensidade bicolor e sobrepalmilha antimicrobiana Forma alta e larga que

propicie conforto e um bom calce de acordo com as normas e escala francesa.

Couro do Cabedal.

CatMat:CatMat: 150242150242 - BOTA SEGURANÇA

Data:Data: 20/08/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432021 / UASG:988815

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 350

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: RS

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

20.604.417/0001-70

* VENCEDOR *

RP COMERCIAL LTDA R$ 82,35

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,90R$ 49,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS ? EPIS

Descrição:Descrição: BOTA EPI - EM COURO, TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM VAQUETABOTA EPI - EM COURO, TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM VAQUETA

CURTIDA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NO SISTEMA STROBEL,CURTIDA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NO SISTEMA STROBEL,

COM BIQUEIRA TIPO COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO BICOM BIQUEIRA TIPO COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO BI

DENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, NUMERACAO 35 A 44, CORDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL, NUMERACAO 35 A 44, COR

PRETAPRETA - BOTA EPI - EM COURO, TIPO BOTINA, CONFECCIONADO EM VAQUETA

CURTIDA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO NO SISTEMA STROBEL, COM

BIQUEIRA TIPO COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO BI DENSIDADE

INJETADO DIRETO NO CABEDAL, NUMERACAO 35 A 44, COR PRETA

Data:Data: 21/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 1112200-21-07-2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/17

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade:Quantidade: 37

Unidade:Unidade:

UF:UF: MT

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.880.586/0001-87

* VENCEDOR *

CIRURGICA REAL - COMERCIAL HOSPITALAR E FARMACEUTICA - EIRELI R$ 49,90

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 77,03R$ 77,03

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM

Objeto:Objeto: PROCESSO SEI 2300.01.0053380/2021-96-EPI DIVERSOS.

Descrição:Descrição: CALCADO DE SEGURANCACALCADO DE SEGURANCA - CALCADO DE SEGURANCA - MODELO: BOTA,

CANO CURTO; TAMANHO: CONFORME DEFINICAO DO ORGAO/ENTIDADE;

CABEDAL: VAQUETA NOBUCK COM ESPESSURA DE 18 A 20 LINHAS; BIQUEIRA:

COM BIQUEIRA EM PROPILENO; SOLA: BORRACHA COM DENSIDADE MINIMA

DE 1G/CM3; CADARCO: COM CADARCO; COR: MARROM; ENTRESSOLA:

POLIURETANO COM DENSIDADE MINIMA DE 0,4G/CM3; FORRO: NAO TECIDO;

ALMA: PLASTICA; PALMILHA: LAVAVEL EM MATERIAL SINTETICO ESPESSURA

MIN DE 2MM; GRAVACAO: COM GRAVACAO;

Data:Data: 15/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 2301403 000027/2021

Lote/Item:Lote/Item: 2/6

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 07/10/2021 00:00

Fonte:Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade:Quantidade: 85

Unidade:Unidade: CAIXA PAR

UF:UF: MG

Inc. II 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

07.956.465/0001-60

* VENCEDOR *

NM INDUSTRIA E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA R$ 77,03

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 71,26R$ 71,26

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB / (1) UNIVERSIDADE ESTADUAL

DA PARAIBA

Objeto:Objeto: O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI'S,

MATERIAL DE BIOSSEGURANÇA E ITENS AFINS. CONFORME CONDIÇÕES,

QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS,

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA

- UEPB.

Descrição:Descrição: BOTA DE SEGURANCABOTA DE SEGURANCA - BOTA DE SEGURANÇA EM COURO NA CORPRETA (o

par)Modelo botina de elástico acolchoada com designmoderno, de uso em

diversos ambientes detrabalho, calçado que proporciona conforto e queatende a

todas as Normas de segurança da ABNTNBR ISO 20345, 20344 e 20347.

CABEDALConfeccionado em couro vaqueta relax comcurtimento atravessado,

com dorso em napasintética soft acolchoado com espuma de PU.Forração da

gáspea com material de não tecido eforro do cano em tecido dublado. Biqueira

desegurança em composite tecnologia PROLIGTH200. Palmilha de montagem

em material sintéticomacio e flexível, costurada com sistema strobel.Solado

bidensidade constituído de duas camadas depoliuretano (PU) expandido e

injetado diretamenteao cabedal proporcionando maior conforto eresistência a

abrasão. Dispondo do respectivoCertificado de Aprovação (CA) expedido

peloMinistério do Trabalho e Emprego (MTE). - CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data:Data: 24/08/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:888693

Lote/Item:Lote/Item: 7/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 03/11/2021 10:41

Homologação:Homologação: 03/11/2021 10:41

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 200

UF:UF: PB

Inc. II 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

40.820.216/0001-18

* VENCEDOR *

LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE R$ 71,26
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Item 2: CAMISA

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,80R$ 29,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Objeto:Objeto: Aquisição de fardamentos visando atender as demandas da Secretaria de

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente..

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa Uniforme Material: 100% Algodão , Tipo Manga: Meia

Manga , Tipo Colarinho: Gola Polo , Cor: Branca , Tamanho: Sob Medida ,

Características Adicionais: Conforme Modelo ,

CatMat:CatMat: 467387467387 - CAMISA UNIFORME

Data:Data: 18/01/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:582021 / UASG:982333

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 26/01/2022 15:50

Homologação:Homologação: 27/01/2022 11:43

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

07.358.710/0001-37

* VENCEDOR *

VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA R$ 29,80

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,90R$ 31,90

Órgão:Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG

Objeto:Objeto: Aquisição de uniforme escolar

Descrição:Descrição: CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME - CAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO

MANGA CURTA COM PUNHO, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA,

TAMANHO M, G E GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO,CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VER S

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 55/2021 /

UASG: 158123

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

22.918.426/0001-61

* VENCEDOR *

MINAS BRASIL COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI R$ 31,90

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,22R$ 31,22

Órgão:Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NA PARAIBA

Objeto:Objeto: Aquisição de camisas tipo "polo", nas cores branca e azul, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência para

atendimento às necessidades do IBGE na Paraíba.

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 15/2021 /

UASG: 114613

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 34,06 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 34,06 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 34,06

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado às condições climáticas da região

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Descrição:Descrição: CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME - CAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO

MANGA CURTA COM PUNHO, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA,

TAMANHO M, G E GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO,CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VER S

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

35.006.815/0001-62

* VENCEDOR *

ERICK ALMEIDA NASCIMENTO 00340046104 R$ 31,22

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 33,50R$ 33,50

Órgão:Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARÁ

Objeto:Objeto: Aquisição de camisas polos nas cores azul e branco.

Descrição:Descrição: CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME - CAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO

MANGA CURTA COM PUNHO, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA,

TAMANHO M, G E GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO,CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VER S

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 57/2021 /

UASG: 114610

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 33

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

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

06.191.390/0001-00

* VENCEDOR *

C. FREIRE PEREIRA R$ 33,50

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,50R$ 35,50

Órgão:Órgão: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARÁ

Objeto:Objeto: Aquisição de camisas polos nas cores azul e branco.

Descrição:Descrição: CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME - CAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO

MANGA CURTA COM PUNHO, TIPOCOLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA,

TAMANHO M, G E GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO,CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS LOGOMARCA BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VER S

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 57/2021 /

UASG: 114610

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 67

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

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

06.191.390/0001-00

* VENCEDOR *

C. FREIRE PEREIRA R$ 35,50

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,40R$ 29,40

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA Data:Data: 24/11/2021 09:00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Aquisição de fardamentos destinados às Secretarias Municipais do município de

Branquinha/AL.

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Material: 100% Algodão 0, Tipo Colarinho: Gola Polo 0, Cor:

Branca 0, Tamanho: M, G E Gg 0, Características Adicionais: Logomarca Bordada

No Dorso Superior Esquerdo, Vers 0, Tipo Uso: Administrativo 0, Tipo Manga:

Curta Com Punho 0,

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:442021 / UASG:982721

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/12/2021 11:29

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

26.889.181/0001-42

* VENCEDOR *

S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R$ 29,40

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,00R$ 30,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Objeto:Objeto: Aquisição de fardamentos destinados às Secretarias Municipais do município de

Branquinha/AL.

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Material: 100% Algodão 0, Tipo Colarinho: Gola Polo 0, Cor:

Branca 0, Tamanho: M, G E Gg 0, Características Adicionais: Logomarca Bordada

No Dorso Superior Esquerdo, Vers 0, Tipo Uso: Administrativo 0, Tipo Manga:

Curta Com Punho 0,

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Data:Data: 24/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:442021 / UASG:982721

Lote/Item:Lote/Item: /52

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/12/2021 11:34

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 250

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

00.773.352/0001-80

* VENCEDOR *

JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA R$ 30,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,28R$ 35,28

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Objeto:Objeto: Aquisição de fardamentos destinados às Secretarias Municipais do município de

Branquinha/AL.

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Material: 100% Algodão 0, Tipo Colarinho: Gola Polo 0, Cor:

Branca 0, Tamanho: M, G E Gg 0, Características Adicionais: Logomarca Bordada

No Dorso Superior Esquerdo, Vers 0, Tipo Uso: Administrativo 0, Tipo Manga:

Curta Com Punho 0,

CatMat:CatMat: 303461303461 - CAMISA UNIFORME , MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO MANGA CURTA

COM PUNHO, TIPO COLARINHO GOLA POLO, COR BRANCA, TAMANHO M, G E

GG, TIPO USO ADMINISTRATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOGOMARCA

BORDADA NO DORSO SUPERIOR ESQUERDO, VERS

Data:Data: 24/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:442021 / UASG:982721

Lote/Item:Lote/Item: /66

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/12/2021 11:36

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

26.889.181/0001-42

* VENCEDOR *

S D DE A FERREIRA & CIA LTDA R$ 35,28
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Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 37,88R$ 37,88

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de enxoval.(TENDO SIDO UTILIZADO CÓDIGO CATMAT GENÉRICO,

DEVENDO SER LEVADO EM CONSIDERAR PARA CADASTRO DE PROPOSTA O

DESCRITIVO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA DESDE EDITAL,

LOCALIZADO NO ANEXO I).

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta,

tipo colarinho: gola polo, cor: cinza, tamanho: sob medida, tipo uso: unissex,

características adicionais: conforme modelo

Data:Data: 01/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:123202021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 1/10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 66

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

33.993.442/0001-35

* VENCEDOR *

SELLBRIM CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA R$ 37,88

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 38,76R$ 38,76

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de enxoval.(TENDO SIDO UTILIZADO CÓDIGO CATMAT GENÉRICO,

DEVENDO SER LEVADO EM CONSIDERAR PARA CADASTRO DE PROPOSTA O

DESCRITIVO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA DESDE EDITAL,

LOCALIZADO NO ANEXO I).

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta,

tipo colarinho: gola polo, cor: cinza, tamanho: sob medida, tipo uso: unissex,

características adicionais: conforme modelo

Data:Data: 01/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:123202021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 1/11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 129

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

33.993.442/0001-35

* VENCEDOR *

SELLBRIM CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA R$ 38,76

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 37,88R$ 37,88

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de enxoval.(TENDO SIDO UTILIZADO CÓDIGO CATMAT GENÉRICO,

DEVENDO SER LEVADO EM CONSIDERAR PARA CADASTRO DE PROPOSTA O

DESCRITIVO CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA DESDE EDITAL,

LOCALIZADO NO ANEXO I).

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta,

tipo colarinho: gola polo, cor: cinza, tamanho: sob medida, tipo uso: unissex,

características adicionais: conforme modelo

Data:Data: 01/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:123202021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 1/14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 33

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

33.993.442/0001-35

* VENCEDOR *

SELLBRIM CONFECCOES E COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA R$ 37,88

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 34,24R$ 34,24

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Piauí

Objeto:Objeto: Aquisição de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos serviços

de vigilância, para o quadro de Vigilantes efetivos da UFPI, nas dependências e

instalações da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital..

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta,

tipo colarinho: gola polo, cor: cinza, tamanho: sob medida, tipo uso: unissex,

características adicionais: conforme modelo

CatMat:CatMat: 460762460762 - CAMISA UNIFORME, MATERIAL 100% ALGODÃO TIPO MANGA CURTA

TIPO COLARINHO GOLA POLO COR CINZA TAMANHO SOB MEDIDA TIPO USO

UNISSEX CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO

Data:Data: 08/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:154048

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 86

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

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

03.651.374/0001-65

* VENCEDOR *

D & F MOREIRA LTDA R$ 34,24

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,50R$ 35,50

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto:Objeto: Aquisição de coletes para Coordenadoria de Defesa Civil, Fiscalização de

Transportes Públicos, camisas para a Diretoria de Frota e Fiscalização de

Transportes Públicos, através da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem

Pública, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital

e seus Anexos..

Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta,

tipo colarinho: gola polo , logomarca bordada lado esquerdo, cor: bege, tamanho:

p, tipo uso: administrativo, características adicionais: abertura frontal

c,fechamento 2 botões , punhos

CatMat:CatMat: 240098240098 - CAMISA UNIFORME

Data:Data: 02/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:985903

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/09/2021 09:58

Homologação:Homologação: 09/09/2021 11:47

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

08.836.146/0001-83

* VENCEDOR *

LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 35,50

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 36,00R$ 36,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA

Objeto:Objeto: Aquisição de coletes para Coordenadoria de Defesa Civil, Fiscalização de

Transportes Públicos, camisas para a Diretoria de Frota e Fiscalização de

Transportes Públicos, através da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem

Pública, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital

e seus Anexos..

Data:Data: 02/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:985903

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/09/2021 09:58

Homologação:Homologação: 09/09/2021 11:47

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
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Descrição:Descrição: Camisa uniformeCamisa uniforme - Camisa uniforme, material: 100% algodão, tipo manga: curta,

tipo colarinho: gola polo , logomarca bordada lado esquerdo, cor: bege, tamanho:

p, tipo uso: administrativo, características adicionais: abertura frontal

c,fechamento 2 botões , punhos

CatMat:CatMat: 240098240098 - CAMISA UNIFORME

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 5

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.836.146/0001-83

* VENCEDOR *

LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 36,00

Item 3: CALÇA

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

SEM FAIXA REFLETIVA - TAMANHO 58Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM

BRIM PROFISSIONAL PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE

AO PANTONE 19-3952, MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS

BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS

CHAPADOS, SENDO TRAVETADA NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER

E PASSANTES, MEIO/PERNA REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR

SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO

POSTERIOR DIREITO, SEM FAIXA REFLETIVA AO CENTRO DE 2,5CM COM

BORDA NA COR AMARELO LIMÃO DE 1,5CM COSTURADA HÁ 70CM ABAIXO DO

CÓIS. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME

DEVERÁ CONTER A PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS.

NORMA AATCC 22 E AATCC 118. TAMANHO 56

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/32

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 42.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 42

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/33

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 50,47 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 50,47 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 50,47

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido adequado às condições climáticas da região

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 44.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 44

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/34

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 140

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- AMANHO 46.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 46

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/36

Ata:Ata: Link Ata

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 48.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 48.

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 50.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 50

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/37

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 52.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 52.

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/38

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 54.Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 54.

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/39

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 51,00R$ 51,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

- TAMANHO 56Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL

PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE AO PANTONE 19-3952,

MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS BOLSOS FRONTAIS TIPO

FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, SENDO TRAVETADA

NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER E PASSANTES, MEIO/PERNA

REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE

ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO POSTERIOR DIREITO. COMPOSIÇÃO:

100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME DEVERÁ CONTER A

PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS. NORMA AATCC 22

E AATCC 118. TAMANHO 56.

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/40

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 51,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,00R$ 55,00

Órgão:Órgão: Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Volta Redonda SAAE VR RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes..

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1322021 / UASG:926687

Lote/Item:Lote/Item: 1/42

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Descrição:Descrição: Uniforme escolarUniforme escolar - CALÇA CONFECCIONADA EM BRIM PROFISSIONAL PESADO

COM FAIXA REFLETIVA - TAMANHO 40Resumo: CALÇA CONFECCIONADA EM

BRIM PROFISSIONAL PESADO COM LINHA 40, COR AZUL ROYAL REFERENTE

AO PANTONE 19-3952, MODELO COM CÓS, ZÍPER REFORÇADO, COM DOIS

BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA (SOCIAL) E DOIS BOLSOS TRASEIROS

CHAPADOS, SENDO TRAVETADA NOS BOLSOS, ENTREPERNAS, VISTADO ZÍPER

E PASSANTES, MEIO/PERNA REFORÇADO, COM LOGOTIPO DO SAAE/VR

SILKADO MEDINDO 3,5 CM DE ALTURA E 9 CM DE LARGURA NO BOLSO

POSTERIOR DIREITO, COM FAIXA REFLETIVA AO CENTRO DE 2,5CM COM

BORDA NA COR AMARELO LIMÃO DE 1,5CM COSTURADA HÁ 70CM ABAIXO DO

CÓIS. COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO. GRAMATURA: 260G/M2 O UNIFORME

DEVERÁ CONTER A PROPRIEDADE REPELÊNCIA À LÍQUIDOS, ÓLEOS E GRAXAS.

NORMA AATCC 22 E AATCC 118. TAMANHO 40

CatMat:CatMat: 150346150346 - UNIFORME ESCOLAR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

03.291.912/0001-58

* VENCEDOR *

MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 55,00

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,00R$ 55,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA

Objeto:Objeto: Aquisição de EPI'S (Equipamentos de Proteção Individual) para Embrapa

Amazônia Oriental..

Descrição:Descrição: Vestuário De SegurançaVestuário De Segurança - Calça de brim confeccionada em tecido profissional

100% algodão, tingimento profissional, construção sarja 3/1, peso mínimo

260gramas/m², de alta resistência; cor CINZA ; com 7 passantes (passa-cinto)

fixados por costura reforçada; com cós tipo elástico de alta resistência e elástico

de alta resistência com passa-cintos na parte de trás; com zíper e botão para

fechar na frente. Dois bolsos frontais tipo faca (chapado tipo americano) e dois

atrás tipo chapado; no bolso traseiro direito, a logomarca da Embrapa

exatamente conforme (descrito no Manual de Identidade Visual da Embrapa,

Capítulo 9, item 9.1, e em) anexo. Fechamento com costura dupla reforçada,

fechadeira e travetes. Reforço duplo em tecido 100% algodão na parte frontal do

cós até a parte inferior do joelho.TAMANHO: 55 unidades tam 4235 unidades tam

4423 unidades tam 46

CatMat:CatMat: 3805938059 - VESTUARIO DE SEGURANCA

Data:Data: 05/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:135006

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 113

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

18.386.337/0001-44

* VENCEDOR *

SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 55,00

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 46,90R$ 46,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

IFES - CAMPus Alegre

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de material de consumo (insumos para a Usina de

Beneficiamento de Leite), visando atender as necessidades da Coordenadoria-

geral de Gestão do Campo do Ifes/Campus de Alegre (órgão gerenciador),

conforme detalhamentos constantes no Edital e em seus anexos..

Descrição:Descrição: CalçaCalça - Calça, material: brim - 100 % algodão, modelo: unissex, quantidade

bolsos: 2 frontais e 2 laterais, tipo bolso: 2 frontais faca e 2 traseiros chapados,

tamanho: 50, características adicionais: com elástico e cordão na cintura, sem

fecho, aplicação: uniforme

Data:Data: 28/10/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:162021 / UASG:158425

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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CatMat:CatMat: 453050453050 - CALÇA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

19.617.801/0001-29

* VENCEDOR *

DIAMANTE CONFECCOES E COMERCIO - EIRELI R$ 46,90

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 40,87R$ 40,87

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Media e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Catarinense

Objeto:Objeto: Pregão Eletrônico SRP 107/2021 - Registro de Preços para eventual aquisição de

materiais de EPI's e Segurança no Trabalho para os campi do Instituto Federal

Catarinense (Itens Remanescentes de Pregões Anteriores)..

Descrição:Descrição: Calça profissionalCalça profissional - Calça profissional, material: brim 100% algodão, cor: branca,

tamanho: sob medida, características adicionais: sem bolso

CatMat:CatMat: 463961463961 - CALÇA PROFISSIONAL

Data:Data: 06/10/2021 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1072021 / UASG:158125

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 51

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

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

42.682.970/0001-64

* VENCEDOR *

PROTETORA UNIFORME E EPIS LTDA R$ 40,87

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 53,00R$ 53,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Maternidade Climério de Oliveira

Objeto:Objeto: Aquisição de enxoval hospitalar camisola, robe, cobertor, campo cirúrgico,

colchão, conjunto privativo, bandeja, dispensador e suporte coletor para

abastecimento e/ou reabastecimento do sub almoxarifado da Unidade de

Hotelaria, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital..

Descrição:Descrição: Vestuário especial , acessóriosVestuário especial , acessórios - Vestuário especial , acessórios, vestuário

especial , acessórios.CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO PRIVATIVO.

Especificação: uniforme privativo para profissional com blusa e calça adulto,

unissex em tecido brim, fio singelo, pré-encolhido e mercerizado 100% algodão

gramatura 170 gr/m² (+/- 5%), na cor verde bandeira. Blusa com manga curta,

gola V, 2 (dois) bolsos chapados na parte inferior (15 cm largura x 14 cm altura e

1,5 cm de borda dupla). Calça comprida com elástico e cordão na cintura, com

falsa braguilha de 12 cm, reforçada. Com identificação de tamanho. Logomarcas

do Hospital e da EBSERH serigrafadas na cor branca na camisa e na calça.

Logomarca da camisa na altura do peito esquerdo, largura 12cm. Logomarca da

calça na perna esquerda, na altura da coxa. A da UFBA deve estar na direção do

pé e a marca da Ebserh na direção do elástico, largura 9x30cm. Resistente a

lavagem industrial e hospitalar. Tam. EXTRA GG. Medidas adicionais: Tórax 125.

Busto 142. Cintura 139. Quadril 145.

CatMat:CatMat: 150914150914 - VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS

Data:Data: 05/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:202021 / UASG:155906

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/12/2021 17:08

Homologação:Homologação: 07/12/2021 20:11

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: BA

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

02.713.221/0001-32

* VENCEDOR *

FREITAS UNIFORMES E MATERIAIS DE SEGURANCA EIRELI R$ 53,00

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 39,00R$ 39,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto:Objeto: Materiais de acondicionamento e embalagens (SI-19), Materiais para mesa (SI-

20), Materiais para copa e cozinha (SI-21), Materiais para Limpeza e Higienização

(SI-22), Uniformes (SI-23), Material de Proteção e Segurança (SI-28) e Armário

Climatização de Padaria..

Descrição:Descrição: Calça masculinaCalça masculina - Calça Cargo Masculina- Tecido 100% Algodão (Brim)- Cor:

Branca- Com Elástico Total e Cordão de Ajuste na Cintura- Mínimo 2 Bolsos

Frontais e 1 Traseiro- Nos Tamanhos P, M, G e GG (conforme demanda no

momento da entrega do Empenho)

CatMat:CatMat: 141267141267 - CALÇA MASCULINA

Data:Data: 03/09/2021 08:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:232020 / UASG:160448

Lote/Item:Lote/Item: /72

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.968.649/0001-02

* VENCEDOR *

PETTER COMERCIO DE EPI'S EIRELI R$ 39,00

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,00R$ 54,00

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

Objeto:Objeto: Fornecimento parcelado de Fardamentos, para suprir as necessidades dos

Departamentos de Vigilância em Saúde e Atenção Básica desta secretaria de

saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Descrição:Descrição: JalecoJaleco - CONJUNTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM – FEMININO: CAMISA TIPO

JALECO: Ser confeccionada com tecido brim 100% algodão, podendo ser

confeccionados nas cores branco, verde claro, azul claro, mangas curtas com

vies verde nas mangas bolsos da parte inferior e gola, ter 1 bolso frontal na parte

superior externado lado esquerdo acima. Logomarca do sus bordada na manga

direira, brasão do Município no bolso superior frontal e bandeira de Caruaru na

manga esquerda. Tamanhos disponíveis P a EXG. CALÇA: Calça em tecido brim

100% algodão na cor branco (atenção! Não confeccionar os fardamentos com

tecidos com qualidade inferior e transparentes), com cós em elástico resistente

com largura, 2 bolsos trazeiros sem capela e botão, dois bolsos nas laterais, tipo

faca, nos tamanhos 34 a 56. OBS.: LOGOMARCA: COM IMPRESSÃO DO BRASÃO

DO MUNICÍPIO, LOGOMARCA DO SUS, IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE

SAÚDE E DO SETOR

CatMat:CatMat: 108650108650 - JALECO

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:926809

Lote/Item:Lote/Item: /21

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/10/2021 10:51

Homologação:Homologação: 05/11/2021 16:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

33.932.061/0001-46

* VENCEDOR *

LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA R$ 54,00

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 43,50R$ 43,50

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

Objeto:Objeto: Fornecimento parcelado de Fardamentos, para suprir as necessidades dos

Departamentos de Vigilância em Saúde e Atenção Básica desta secretaria de

saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:926809

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/10/2021 10:51

Homologação:Homologação: 05/11/2021 16:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 100

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
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Descrição:Descrição: JalecoJaleco - CONJUNTO TÉCNICO DE ENFERMAGEM- MASCULINO:CAMISA TIPO

JALECO: Ser confeccionada com tecido brim 100% algodão podendo ser

confeccionados nas cores branco, verde claro, azul claro, mangas curtas com

viés verde nas mangas e bolso. gola mão, ter 1 bolso frontal na parte superior

externado lado esquerdo acima, logomarca do sus bordada na manga direita,

brasão do Município no bolso e bandeira de Caruaru na manda esquerda.

Tamanhos disponíveis P a EXG.CALÇA: Calça em tecido brim 100% algodão na

cor branco (atenção! evitar tecidos com qualidade inferior deixando a vestimenta

transparente), com cós em elástico resistente com largura, 2 bolsos trazeiros

sem capela e botão, dois bolsos nas laterais, tipo faca, nos tamanhos 34 a 56.

OBS.: LOGOMARCA: COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO, Logomarca

Do SUS, IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO SETOR

CatMat:CatMat: 108650108650 - JALECO

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

33.932.061/0001-46

* VENCEDOR *

LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA R$ 43,50

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 43,50R$ 43,50

Órgão:Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE CARUARU PE

Objeto:Objeto: Fornecimento parcelado de Fardamentos, para suprir as necessidades dos

Departamentos de Vigilância em Saúde e Atenção Básica desta secretaria de

saúde, durante o período de 12 (doze) meses.

Descrição:Descrição: Uniforme profissionalUniforme profissional - FARDAMENTO: (Auxiliar de serviços gerais): Uniforme

composto por Camisa Profissional gola italiana e Calça profissional ser

confeccionado em Brim, oferecendo excelente durabilidade, resistência a rasgos

e abrasões em geral. A calça deve ser em brim e ter elástico na cintura, possuir

quatro bolsos. Tecido: Brim (100% algodão) ser confortável e oferecer excelente

durabilidade na cor que consta na foto, cor azul marinho e cor verde. Tamanhos

disponíveis P a EXG.OBS.: LOGOMARCA: COM IMPRESSÃO DO BRASÃO DO

MUNICÍPIO, LOGOMARCA DO SUS, IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

E DO SETOR

CatMat:CatMat: 150156150156 - UNIFORME PROFISSIONAL

Data:Data: 01/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:926809

Lote/Item:Lote/Item: /23

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/10/2021 10:51

Homologação:Homologação: 05/11/2021 16:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

33.932.061/0001-46

* VENCEDOR *

LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA R$ 43,50

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 49,79R$ 49,79

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de enxoval hospitalar

para atender a UPA 24 horas – Unidade de Pronto Atendimento 24 horas, Centro

de Saúde da Cidade Norte (CSCN), Odontologia, Casa de Apoio e demais

Unidades de Saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde..

Data:Data: 20/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1232021 /

UASG:987565

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/10/2021 16:21

Homologação:Homologação: 04/11/2021 16:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 800

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Descrição:Descrição: Vestuário especial , acessóriosVestuário especial , acessórios - CONJUNTO DE PIJAMA CIRÚRGICO UNISSEX,

COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA, SENDO A CAMISA CONFECCIONADO EM

BRIM PESADO TECIDO 100% ALGODÃO PRÉ-ENCOLHIDO EM DECOTE V,COM

COSTURAS PESPONTADAS COM BAINHA DUPLA EM TODA BORDA E COSTURA

REFORÇADA NA COR AZUL CLARO, MANGA LONGA COM PUNHO EM RIBANA, 1

BOLSO CHAPADO NA PARTE EXTERNA SUPERIOR NO LADO ESQUERDO, E

CALÇA CONFECCIONADO EM BRIM PESADO TECIDO 100% ALGODÃO, COM

COSTURA PESPONTADAS, COM 2 BOLSOS CHAPADOS NA PARTE INFERIOR

EXTERNA, PESPONTADOS BARRA PESPONTADA COM 3 CM DE VIRA PARA

DENTRO. CINTURA: COM CADARÇO E ELÁSTICO E VISTA FALSA. TAMANHOS M,

G E GG. PARA MAIOR CONSERVAÇÃO DA ROUPA, É IMPORTANTE SEGUIR A

ETIQUETA DO PRODUTO, ORIENTADA SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT - NBR

8719. COM SERIGRAFIA / LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO

BELTRÃO.

CatMat:CatMat: 150914150914 - VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

41.481.994/0001-92

* VENCEDOR *

GENESIS CONFECCOES LTDA R$ 49,79

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 46,00R$ 46,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

Objeto:Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar para o hospital municipal de Primeiro de

Maio/PR..

Descrição:Descrição: Uniforme profissionalUniforme profissional - Uniforme profissional, uniforme profissional

Pijama/Scrub, tipo cirúrgico, material brim leve, 100% algodão, unissex, para

rotina de trabalho no Hospital Municipal, cor rosa claro ( tec. enfermagem),

Marsala (Enfermeiros, azul bebe (limpeza), Camisa em Gola “V”, dois bolsos

frontais, manga curta, calça com elásticos, bolso bilaterais, sem punho e corte

reto, fechamento com cordão. Diversos tamanhos a serem solicitados pela

Secretaria Municipal de Saúde. Serigrafia ou Bordado com Identificação do

Município.

CatMat:CatMat: 150156150156 - UNIFORME PROFISSIONAL

Data:Data: 17/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:642021 / UASG:987789

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 25/08/2021 14:02

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 70

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

40.677.935/0001-21

* VENCEDOR *

VIVIANNE REZENDE PAES BARRETO R$ 46,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,75R$ 54,75

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA

FUNDACAO C.A.S.A. - DRM CAMPINAS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA MANUTENÇÃO ( CALÇAS E JALECOS)

Data:Data: 16/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 171313170482021OC00039

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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Descrição:Descrição: CALCA DE UNIFORMECALCA DE UNIFORME - CALCA DE UNIFORME, CONFECCIONADA EM 100% DE

ALGODAO (BRIM), GRAMATURA 262 G/M², ARMACAO SARJA 3/1, CALCA NA

COR CINZA ESCURO, MODELO MASCULINO, PROFISSIONAL, TAMANHO 42,

CALCA COM TALHE LARGURA REGULAR, TATICA, COM 7 PASSADORES DE

CINTO, COS DA CALCA DO TIPO POSTICO COM 4,5 CM DE ALTURA, ELASTICO

EMBUTIDO NAPARTE TRASEIRA, COS FECHADO POR BOTÃO TIPO MASSA NA

COR DO TECIDO DE BOA QUALIDADECASEADO, BRAGUILHA FECHADA ATRAVES

DE ZÍPER DE METAL COM TRAVA AUTOMÁTICA DE 1ª QUALIDADE E VISTA

EMBUTIDA, CALCA COM 4 BOLSOS, SENDO 02 FRONTAIS CHAPADOS TIPO

FACA E 02 TRASEIROS CHAPADOS, CANTOS OITAVADOS, COM ACABAMENTO

DE COSTURA LATERAL COM PESPONTO DUPLO; REFORÇO NOGANCHO

ENTREPERNAS PROPORCIONAL AO N MERO DA CALÇA, COSTURA DA CALCA

COM LINHA E BOTAO DA MESMA COR DO TECIDO, FECHAMENTO ATRAVES DE

BOTAO TIPO MASSA NA COR DO TECIDO CASEADO E ZIPERCOM VISTA

EMBUTIDA, FAIXA REFLETIVA NAS CORES PRATA E AMARELO, LARGURA5 CM,

DEVE ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NORMA ABNT NBR 15292,

BAINHA LARGURA 2 CM, CALCA ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

TRANSPARENTE, INDIVIDUALMENTE, COM INDICAÇÃO EXTERNA DO NUMERO

DA CALCA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.104.918/0001-46

* VENCEDOR *

OLIVEIRA COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$ 54,75

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 57,00R$ 57,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA

FUNDACAO C.A.S.A. - DRM CAMPINAS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA MANUTENÇÃO ( CALÇAS E JALECOS)

Descrição:Descrição: CALCA DE UNIFORMECALCA DE UNIFORME - CALCA DE UNIFORME, CONFECCIONADA EM 100% DE

ALGODAO (BRIM), GRAMATURA 262 G/M², ARMACAO SARJA 3/1, CALCA NA

COR CINZA ESCURO, MODELO MASCULINO, PROFISSIONAL, TAMANHO 44,

CALCA COM TALHE LARGURA REGULAR, TATICA, COM 7 PASSADORES DE

CINTO, COS DA CALCA DO TIPO POSTICO COM 4,5 CM DE ALTURA, ELASTICO

EMBUTIDO NAPARTE TRASEIRA, COS FECHADO POR BOTÃO TIPO MASSA NA

COR DO TECIDO DE BOA QUALIDADECASEADO, BRAGUILHA FECHADA ATRAVES

DE ZÍPER DE METAL COM TRAVA AUTOMÁTICA DE 1ª QUALIDADE E VISTA

EMBUTIDA, CALCA COM 04 BOLSOS, SENDO 02 FRONTAIS CHAPADOS TIPO

FACA E 02 TRASEIROS CHAPADOS, CANTOS OITAVADOS, COM ACABAMENTO

DE COSTURA LATERAL COM PESPONTO DUPLO; REFORÇO NOGANCHO

ENTREPERNAS PROPORCIONAL AO N MERO DA CALÇA, COSTURA DA CALCA

COM LINHA E BOTAO DA MESMA COR DO TECIDO, FECHAMENTO ATRAVES DE

BOTAO TIPO MASSA NA COR DO TECIDO CASEADO E ZIPERCOM VISTA

EMBUTIDA, FAIXA REFLETIVA NAS CORES PRATA E AMARELO, LARGURA5CM,

DEVE ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NORMA ABNT NBR 15292,

BAINHA LARGURA 2CM, CALCA ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

TRANSPARENTE, INDIVIDUALMENTE, COM INDICAÇÃO EXTERNA DO NUMERO

DA CALCA

Data:Data: 16/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 171313170482021OC00039

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

Inc. II 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

18.104.918/0001-46

* VENCEDOR *

OLIVEIRA COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$ 57,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 57,00R$ 57,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA

FUNDACAO C.A.S.A. - DRM CAMPINAS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA MANUTENÇÃO ( CALÇAS E JALECOS)

Data:Data: 16/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 171313170482021OC00039

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 20 / 46

Cotação - Uniformes (1011567)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 179

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?c%252bFBjAAKlhoIGKJRnQhJW1wg3W9oTgdMrTy5lsJZZ6zW%252b9UxTQTqjT0Ifur%252bVP%252by


Descrição:Descrição: CALCA DE UNIFORMECALCA DE UNIFORME - CALCA DE UNIFORME, CONFECCIONADA EM 100% DE

ALGODAO (BRIM), GRAMATURA 262 G/M², ARMACAO SARJA 3/1, CALCA NA

COR CINZA ESCURO, MODELO MASCULINO, PROFISSIONAL, TAMANHO 48,

CALCA COM TALHE LARGURA REGULAR, TATICA, COM 07 PASSADORES DE

CINTO, COS DA CALCA DO TIPO POSTICO COM 4,5 CM DE ALTURA, ELASTICO

EMBUTIDO NAPARTE TRASEIRA, COS FECHADO POR BOTÃO TIPO MASSA NA

COR DO TECIDO DE BOA QUALIDADECASEADO, BRAGUILHA FECHADA ATRAVES

DE ZÍPER DE METAL COM TRAVA AUTOMÁTICA DE 1ª QUALIDADE E VISTA

EMBUTIDA, CALCA COM 4 BOLSOS, SENDO 02 FRONTAIS CHAPADOS TIPO

FACA E 02 TRASEIROS CHAPADOS, CANTOS OITAVADOS, COM ACABAMENTO

DE COSTURA LATERAL COM PESPONTO DUPLO; REFORÇO NOGANCHO

ENTREPERNAS PROPORCIONAL AO N MERO DA CALÇA, COSTURA DA CALCA

COM LINHA E BOTAO DA MESMA COR DO TECIDO, FECHAMENTO ATRAVES DE

BOTAO TIPO MASSA NA COR DO TECIDO CASEADO E ZIPERCOM VISTA

EMBUTIDA, FAIXA REFLETIVA NAS CORES PRATA E AMARELO, LARGURA5CM,

DEVE ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NORMA ABNT NBR 15292,

BAINHA LARGURA 2 CM, CALCA ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

TRANSPARENTE, INDIVIDUALMENTE, COM INDICAÇÃO EXTERNA DO NUMERO

DA CALCA

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.104.918/0001-46

* VENCEDOR *

OLIVEIRA COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$ 57,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 57,00R$ 57,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA

FUNDACAO C.A.S.A. - DRM CAMPINAS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA MANUTENÇÃO ( CALÇAS E JALECOS)

Descrição:Descrição: CALCA DE UNIFORMECALCA DE UNIFORME - CALCA DE UNIFORME, CONFECCIONADA EM 100% DE

ALGODAO (BRIM), GRAMATURA 262 G/M², ARMACAO SARJA 3/1, CALCA NA

COR CINZA ESCURO, MODELO MASCULINO, PROFISSIONAL, TAMANHO 50,

CALCA COM TALHE LARGURA REGULAR, TATICA, COM 07 PASSADORES DE

CINTO, COS DA CALCA DO TIPO POSTICO COM 4,5 CM DE ALTURA, ELASTICO

EMBUTIDO NAPARTE TRASEIRA, COS FECHADO POR BOTÃO TIPO MASSA NA

COR DO TECIDO DE BOA QUALIDADECASEADO, BRAGUILHA FECHADA ATRAVES

DE ZÍPER DE METAL COM TRAVA AUTOMÁTICA DE 1ª QUALIDADE E VISTA

EMBUTIDA, CALCA COM 4 BOLSOS, SENDO 02 FRONTAIS CHAPADOS TIPO

FACA E 02 TRASEIROS CHAPADOS, CANTOS OITAVADOS, COM ACABAMENTO

DE COSTURA LATERAL COM PESPONTO DUPLO; REFORÇO NOGANCHO

ENTREPERNAS PROPORCIONAL AO N MERO DA CALÇA, COSTURA DA CALCA

COM LINHA E BOTAO DA MESMA COR DO TECIDO, FECHAMENTO ATRAVES DE

BOTAO TIPO MASSA NA COR DO TECIDO CASEADO E ZIPERCOM VISTA

EMBUTIDA, FAIXA REFLETIVA NAS CORES PRATA E AMARELO, LARGURA5 CM,

DEVE ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NORMA ABNT NBR 15292,

BAINHA LARGURA 2 CM, CALCA ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO

TRANSPARENTE, INDIVIDUALMENTE, COM INDICAÇÃO EXTERNA DO NUMERO

DA CALCA

Data:Data: 16/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade:

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 171313170482021OC00039

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: SP

Inc. II 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

18.104.918/0001-46

* VENCEDOR *

OLIVEIRA COMERCIO DE UNIFORMES LTDA R$ 57,00

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 21 / 46

Cotação - Uniformes (1011567)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 180

https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?c%252bFBjAAKlhoIGKJRnQhJW1wg3W9oTgdMrTy5lsJZZ6zW%252b9UxTQTqjT0Ifur%252bVP%252by
https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_UI/Ata/becprp17001.aspx?c%252bFBjAAKlhoIGKJRnQhJW1wg3W9oTgdMrTy5lsJZZ6zW%252b9UxTQTqjT0Ifur%252bVP%252by


Item 4: PAR DE MEIA

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,63R$ 4,63

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AL

Objeto:Objeto: O presente Pregão tem por objeto o “Registro de Preços para eventual e futura

aquisição de uniformes, para atender o Programa Escola Cívico-Militar, na rede

municipal de ensino”, conforme requisições previstas nos autos do processo, nos

termos das especificações constantes do Termo de referÊncia..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia Vestuário Masculino Material: Algodão,

Poliamida E Elastano , Tipo: Social , Cor: Variada , Tamanho: Sob Medida

Data:Data: 12/01/2022 09:40

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:100292021 /

UASG:982789

Lote/Item:Lote/Item: 3/19

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 626

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: AL

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

07.671.201/0001-60

* VENCEDOR *

ALBUQUERQUE & AMORIM FILHO COMERCIO LTDA R$ 4,63

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,48R$ 5,48

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI AL

Objeto:Objeto: O presente Pregão tem por objeto o “Registro de Preços para eventual e futura

aquisição de uniformes, para atender o Programa Escola Cívico-Militar, na rede

municipal de ensino”, conforme requisições previstas nos autos do processo, nos

termos das especificações constantes do Termo de referÊncia..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Material: Algodão, Poliamida E Elastano 0, Tipo:

Social 0, Cor: Variada 0, Tamanho: Sob Medida 0,

Data:Data: 12/01/2022 09:40

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:100292021 /

UASG:982789

Lote/Item:Lote/Item: 3/21

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.278

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: AL

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

07.671.201/0001-60

* VENCEDOR *

ALBUQUERQUE & AMORIM FILHO COMERCIO LTDA R$ 5,48

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,88R$ 4,88

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI/PR

Objeto:Objeto: Aquisição eventual e parcelada de uniformes, meias, calçados, mochilas e

estojos para fornecimento aos estudantes da rede municipal de ensino.

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia Vestuário Masculino Material: Algodão,

Poliamida E Elastano , Tipo: Social , Cor: Variada , Tamanho: Sob Medida ,

CatMat:CatMat: 463850463850 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 09/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1302021 /

UASG:987607

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 4,64 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 4,64 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 4,64

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão
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Adjudicação:Adjudicação: 16/12/2021 09:58

Homologação:Homologação: 22/12/2021 14:52

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 21.000

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

32.854.177/0001-41

* VENCEDOR *

Z3 COMERCIAL EIRELI R$ 4,88

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE COLINAS DO TOCANTINS

Objeto:Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para aquisição de gêneros

alimentícios não perecíveis e aquisição de vestuários de enxoval de bebê ambos

para Distribuição Gratuita (kit de enxoval de bebê) e (cesta básica), para

atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e seus

programas sociais, junto ao Fundo Municipal de Assistência Social de Colinas do

Tocantins/TO..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Material: Algodão, Poliamida E Elastano 0, Cor:

Variada 0, Tipo: Social 0, Tamanho: Sob Medida 0,

CatMat:CatMat: 463850463850 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 09/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:928041

Lote/Item:Lote/Item: /23

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 13/12/2021 15:51

Homologação:Homologação: 29/12/2021 13:30

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 360

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: TO

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

07.827.673/0001-69

* VENCEDOR *

M L COMERCIAL EIRELI R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,50R$ 4,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Planalto 

Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 

36º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de uniformes para adequação de diversos Setores dessa

Organização Militar..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, material: 60% algodão,

39% poliamida e 1% elástico, tipo: social, cor: preta, tamanho: único, aplicação:

adulto

CatMat:CatMat: 246667246667 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 02/12/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160130

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 06/12/2021 08:41

Homologação:Homologação: 08/12/2021 11:43

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: MG

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

08.223.023/0001-77

* VENCEDOR *

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,50R$ 4,50
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Planalto 

Comando 3ª Brigada de Infataria Motorizada 

36º Batalhão de Infantaria Mecanizado

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de uniformes para adequação de diversos Setores dessa

Organização Militar..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, material: algodão,

poliamida e elatodieno, tipo: esportiva, cor: branca, tamanho: sob medida,

aplicação: uniforme militar, características adicionais: cano médio

CatMat:CatMat: 446321446321 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 02/12/2021 09:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160130

Lote/Item:Lote/Item: /24

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 06/12/2021 08:41

Homologação:Homologação: 08/12/2021 11:44

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: MG

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

33.101.460/0001-65

* VENCEDOR *

CASA VAREJAO ARTIGOS DESPORTIVOS LTDA R$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,99R$ 4,99

Órgão:Órgão: PREF.MUN. DE CLEVELANDIA

Objeto:Objeto: Registro de Preço para futura e eventual “aquisição de tênis, meias, mochilas,

calçado de segurança”, na quantidade e especificações mencionada no Termo de

Referência anexo “I” deste edital..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia Vestuário Masculino Material: 70% Algodão,

28% Poliamida E 2% Elastodieno , Tipo: Unissex , Tamanho: Sob Medida ,

Aplicação: Escolar , Características Adicionais: Punho Em Tecido Misto,

Sanfonado ,

CatMat:CatMat: 430180430180 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO , MATERIAL 70% ALGODÃO, 28%

POLIAMIDA E 2% ELASTODIENO, TIPO UNISSEX, TAMANHO SOB MEDIDA,

APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO EM TECIDO

MISTO, SANFONADO

Data:Data: 24/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:342021 / UASG:987509

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/12/2021 17:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.830

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PR

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

32.854.177/0001-41

* VENCEDOR *

Z3 COMERCIAL EIRELI R$ 4,99

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,90R$ 3,90

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Intenção de registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE KIT

ENXOVAL – PROGRAMA CRIA - PLS 264/2019. (PARA OS ITENS 03, 04, 05, 06,

07, 08, 09, 10, 11 E 13 AS DESCRIÇÕES DISPONIBILIZADA PELO COMPRASNET

DIVERGEM DO TERMO DE REFERÊNCIA. CONSIDERAR PARA A APRESENTAÇÕA

DOS ITENS A DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE CERTAME,

CONFORME PUBLICAÇÕA NO QUADRO DE AVISOS).

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, meia de vestuario

masculino

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 05/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:114602021 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 1/8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40.750

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

19.980.359/0001-09

* VENCEDOR *

COMERCIAL TEXTIL DFM EIRELI R$ 3,90

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,74R$ 5,74

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

10ªBrigada de Infantaria Motorizada 

7ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto:Objeto: Aquisição de Material Esportivo e Acessórios e Equipamentos para Academia,

visando atender as necessidades do 7º Grupo de Artilharia de Campanha e

Organizações Militares integrantes do GCALC/7ª RM..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia branca - Especificação Técnica Nr32/2013, de

12 AGO 13, composição 84% Algodão / 14% Poliamida / 2% Elastodieno.

Estrutura: Borda do punho – meia malha com inserção de fio de elastodieno. /

Punho meia malha com disposição de agulhas 1 x 3 onde uma tece e a outra

forma ponto carregado (aspecto = sanfone 3X1) na inserção do fio de

elastodieno. Cano, Calcanhar, Pé e Ponta do Pé – meia malha com formação de

felpa. Peso por par – tamanho único – 55g / mínimo. 4.3 descrições da meia

branca: 4.3.1 meia na cor branca, deverá apresentar calcanhar e bico tipo “falso”.

4.3.2 – A borda do punho deve ser em tecido misto de algodão e poliamida,

cravada com elastodieno, com dobra, lisa internamente e externamente. 4.3.2 –

Punho deve ser de tecido misto de algodão e poliamida, com canelado 3x1,

cravado com elastodieno, flutuando intercalado passo 1, liso internamente e

externamente. 4.3.3 – O pé deve ser de tecido misto de algodão e poliamida

atoalhado internamente e liso externamente. 4.3.4 – Fundo da meia fechado com

máquina de remalhar. 4.3.5 – Etiqueta de identificação e conservação da peça

inserida na parte da meia. Nas seguintes medidas (medidas em cm): PUNHO

SUPERIOR= 2,0 / PUNH

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 20/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160181

Lote/Item:Lote/Item: /209

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.646

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PE

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

08.787.846/0001-25

* VENCEDOR *

SANGELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MEIAS LTDA R$ 5,74

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,08R$ 4,08

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura do Município de Araucária

Objeto:Objeto: Aquisição de produtos de higiene pessoal e de cama, mesa e banho, nos termos

estabelecidos no Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, meia de vestuario

masculino

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 29/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:832021 / UASG:925532

Lote/Item:Lote/Item: /38

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/09/2021 15:13

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.320

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PR

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

06.988.429/0001-15

* VENCEDOR *

J.R. MEIAS LTDA R$ 4,08
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Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00R$ 5,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

16ªBrigada de Infantaria de Selva

Objeto:Objeto: Aquisição de uniformes e equipamentos de proteção individual para atender as

necessidades da 16 ª Brigada de Infantaria de Selva.

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, material: 60% algodão,

39% poliamida e 1% elástico, tipo: social, cor: preta, tamanho: único, aplicação:

adulto

CatMat:CatMat: 246667246667 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 29/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160537

Lote/Item:Lote/Item: /28

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/09/2021 16:21

Homologação:Homologação: 30/09/2021 11:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: AM

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

08.223.023/0001-77

* VENCEDOR *

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,70R$ 5,70

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

5ªBrigada de Infantaria Blindada 

20ºBatalhão de Infantaria Blindado

Objeto:Objeto: Cessão de uso de parcela de imóvel da União, sob jurisdição do Exército

Brasileiro, por meio do 20º Batalhão de Infantaria Blindado, com área de 42,82

m², situado na Avenida Prefeito Erasto Gaertner, nº 598, Bairro Bacacheri,

Curitiba - PR, para exploração de atividade de apoio de ALFAIATARIA do 20º BIB..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, material: algodão,

poliamida e elatodieno, tipo: esportiva, cor: branca, tamanho: sob medida,

aplicação: uniforme militar, características adicionais: cano médio

CatMat:CatMat: 446321446321 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 28/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160211

Lote/Item:Lote/Item: 1/14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PR

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

10.857.874/0001-13

* VENCEDOR *

SIRLEI SOUZA DE MELLO R$ 5,70

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,70R$ 5,70

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

10ªBrigada de Infantaria Motorizada 

14ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto:Objeto: Prestação de serviço de apoio de bazar através da utilização de área do

patrimônio público (Cessão de uso a título oneroso), jurisdicionado ao Comando

do Exército, parcela do imóvel 07-0133 com 25 m², conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus

anexos..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia verde-oliva ou Preta cano alto

Data:Data: 23/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160178

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

26.948.705/0001-29

* VENCEDOR *

JOSE CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO 06864294439 R$ 5,70

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00R$ 4,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

10ªBrigada de Infantaria Motorizada 

14ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto:Objeto: Prestação de serviço de apoio de bazar através da utilização de área do

patrimônio público (Cessão de uso a título oneroso), jurisdicionado ao Comando

do Exército, parcela do imóvel 07-0133 com 25 m², conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus

anexos..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia branca cano longo

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 23/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160178

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PE

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

26.948.705/0001-29

* VENCEDOR *

JOSE CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO 06864294439 R$ 4,00

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,04R$ 5,04

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de cama, mesa, banho, tecidos, aviamentos e similares,

destinados a suprir as necessidades dos departamentos que integram a

administração pública do municipio de janiópolis/pr..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, material: 70% algodão,

28% poliamida e 2% elastodieno, tipo: unissex, tamanho: sob medida, aplicação:

escolar, características adicionais: punho em tecido misto, sanfonado

CatMat:CatMat: 430180430180 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO , MATERIAL 70% ALGODÃO, 28%

POLIAMIDA E 2% ELASTODIENO, TIPO UNISSEX, TAMANHO SOB MEDIDA,

APLICAÇÃO ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PUNHO EM TECIDO

MISTO, SANFONADO

Data:Data: 23/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:362021 / UASG:987637

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PR

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

28.844.636/0001-39

* VENCEDOR *

ELO TEXTIL LTDA R$ 5,04

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Objeto:Objeto: Aquisição de material para montar kits de enxoval de recém nascido, para

atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - MEIA VINIL INFANTIL, Especificação: Cores Azul E

Rosa A Escolher

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 03/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:272021 / UASG:980523

Lote/Item:Lote/Item: 1/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Quantidade:Quantidade: 800

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.974.702/0001-88

* VENCEDOR *

COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,40R$ 4,40

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR

Objeto:Objeto: Aquisição Eventual e Futura de Produtos para Formar Kits de Bebês, para

Gestantes atendidas pelo Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do

Município de Terra Roxa-PR..

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - MEIA PARA BEBE UNISSEX, COM CANO MÉDIO,

CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALGODÃO, MACIA E CONFORTÁVEL, PARA

RECÉM-NASCIDOS COM IDADE DE 0 A 3 MESES.

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 26/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:982021 / UASG:987921

Lote/Item:Lote/Item: /28

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: PR

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

41.857.936/0001-10

* VENCEDOR *

V H FERNANDES ALVES LTDA R$ 4,40

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,35R$ 4,35

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Instituto Militar de Engenharia

Objeto:Objeto: Aquisição de fardamento.

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, material: algodão,

poliamida e elatodieno, tipo: esportiva, cor: branca, tamanho: sob medida,

aplicação: uniforme militar, características adicionais: cano médio

CatMat:CatMat: 446321446321 - MEIA VESTUÁRIO MASCULINO

Data:Data: 26/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160327

Lote/Item:Lote/Item: /56

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/09/2021 08:02

Homologação:Homologação: 10/09/2021 08:15

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 945

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: RJ

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

08.223.023/0001-77

* VENCEDOR *

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R$ 4,35

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,10R$ 4,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Instituto Militar de Engenharia

Objeto:Objeto: Aquisição de fardamento.

Data:Data: 26/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160327

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, meia de vestuario

masculino

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Lote/Item:Lote/Item: /57

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/09/2021 08:02

Homologação:Homologação: 10/09/2021 08:15

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 630

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.223.023/0001-77

* VENCEDOR *

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R$ 4,10

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,80R$ 5,80

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Secretaria de Ciência e Tecnologia 

Instituto Militar de Engenharia

Objeto:Objeto: Aquisição de fardamento.

Descrição:Descrição: Meia vestuário masculinoMeia vestuário masculino - Meia vestuário masculino, meia de vestuario

masculino

CatMat:CatMat: 39723972 - MEIA DE VESTUARIO MASCULINO

Data:Data: 26/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160327

Lote/Item:Lote/Item: /58

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/09/2021 08:02

Homologação:Homologação: 10/09/2021 08:15

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 630

Unidade:Unidade: Par

UF:UF: RJ

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

08.223.023/0001-77

* VENCEDOR *

BRASIL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRELI R$ 5,80

Item 5: CRACHÁ

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,90R$ 4,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura Contratação de empresa para

prestação de Serviços Gráficos, para atender diversas secretarias no decorrer do

ano de 2022, do Município de Vargem Alta/ES..

Descrição:Descrição: Gráfico - Confecção Documentos OficiaisGráfico - Confecção Documentos Oficiais - Crachá em PVC (tamanho 5,5 x 8,5

cm)

CatSer:CatSer: 1738817388 - Gráfico - confecção documentos oficiais

Data:Data: 07/01/2022 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:985727

Lote/Item:Lote/Item: /37

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 18/01/2022 13:54

Homologação:Homologação: 18/01/2022 14:05

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 4,15 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 4,15 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 4,15

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com presilha ou cordão para fixação
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Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: ES

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

41.106.192/0001-00

* VENCEDOR *

OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA R$ 4,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 

Campus Cratéus

Objeto:Objeto: Contratação de prestação de serviços Gráficos para o IFCE campus Crateús e

Órgão participantes..

Descrição:Descrição: Serviço gráfico - policromiaServiço gráfico - policromia - Prendedor de crachá, material pvc, cor verde

escuro, tipo redondo, características adicionais: retrátil, logo personalizada em

resina 20 mm, diâmetro 3, com alça de silicone com ilhós

CatSer:CatSer: 1735317353 - Serviço gráfico - policromia

Data:Data: 29/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:158324

Lote/Item:Lote/Item: 8/437

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 602

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: CE

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

34.525.968/0001-53

* VENCEDOR *

MARIANA GOMES FERREIRA R$ 3,00

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

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 

Campus Cratéus

Objeto:Objeto: Contratação de prestação de serviços Gráficos para o IFCE campus Crateús e

Órgão participantes..

Descrição:Descrição: Serviço gráfico - policromiaServiço gráfico - policromia - Prendedor de crachá, material pvc, cor verde

escuro, tipo redondo, características adicionais: retrátil, logo personalizada em

resina 20 mm, diâmetro 3, com alça de silicone com ilhós

CatSer:CatSer: 1735317353 - Serviço gráfico - policromia

Data:Data: 29/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:158324

Lote/Item:Lote/Item: 3/157

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: CE

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

34.525.968/0001-53

* VENCEDOR *

MARIANA GOMES FERREIRA R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 

Campus Cratéus

Objeto:Objeto: Contratação de prestação de serviços Gráficos para o IFCE campus Crateús e

Órgão participantes..

Data:Data: 29/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:158324

Lote/Item:Lote/Item: 2/101

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Serviço gráfico - policromiaServiço gráfico - policromia - Prendedor de crachá, material pvc, cor verde

escuro, tipo redondo, características adicionais: retrátil, logo personalizada em

resina 20 mm, diâmetro 3, com alça de silicone com ilhós

CatSer:CatSer: 1735317353 - Serviço gráfico - policromia

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: CE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.525.968/0001-53

* VENCEDOR *

MARIANA GOMES FERREIRA R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Ceará 

Campus Cratéus

Objeto:Objeto: Contratação de prestação de serviços Gráficos para o IFCE campus Crateús e

Órgão participantes..

Descrição:Descrição: Serviço gráfico - policromiaServiço gráfico - policromia - Prendedor de crachá, material pvc, cor verde

escuro, tipo redondo, características adicionais: retrátil, logo personalizada em

resina 20 mm, diâmetro 3, com alça de silicone com ilhós

CatSer:CatSer: 1735317353 - Serviço gráfico - policromia

Data:Data: 29/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:158324

Lote/Item:Lote/Item: 1/45

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: CE

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

34.525.968/0001-53

* VENCEDOR *

MARIANA GOMES FERREIRA R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,80R$ 3,80

Órgão:Órgão: Polícia Civil do Estado do Pará

Objeto:Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Confecção de Crachás.

Descrição:Descrição: Confecção de crachásConfecção de crachás - CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO: Crachá em cartão PVC

rígido, tamanho 5.4 cm x 8.6 cm; impressão térmica em policromia frente,

contendo o Brasão da Polícia Civil do Pará e da Academia de Polícia Civil do Pará;

foto colorida, identificação do aluno, Categoria “PPC”, tipo sanguíneo, e abertura

superior; com presilha tipo jacaré e cordão para crachá medidas: 85x1,2cm 100%

poliéster antialérgico da cor predominante preta contendo 05 (cinco) inscrições

“ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL – ACADEPOL PCPA” na cor branca em letras

maiúsculas com ajuste centralizado, conforme modelo anexo.

Data:Data: 21/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:302021 / UASG:925621

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 65

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

11.383.230/0001-01

* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 3,80

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,33R$ 3,33

Órgão:Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO

DE PORTO 

VELHO

Data:Data: 10/12/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:927154

Lote/Item:Lote/Item: 3/10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de

catracas eletrônicas, software de gerenciamento (controle de entrada e saída),

webcam, contemplando, cartão de proximidade personalizado para servidores,

estagiários e visitantes, cordão personalizado e porta crachás, para atender as

necessidades do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do

Município de Porto Velho..

Descrição:Descrição: Protetor cracháProtetor crachá - Material: Pvc Cristal 0, Comprimento: 89 NaN, Altura: 58 NaN,

Características Adicionais: Com Furo Para Presilha 0, Tipo: Vertical 0,

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

26.727.779/0001-35

* VENCEDOR *

KERP SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI R$ 3,33

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,67R$ 4,67

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Escola de Aprendizes Marinheiros do Espirito Santo

Objeto:Objeto: Material de Expediente.

Descrição:Descrição: Protetor cracháProtetor crachá - Protetor Crachá Material: Pvc Cristal , Comprimento: 17 CM,

Características Adicionais: Com Cordão De Náilon, Na Cor Preta , Espessura: 0,15

MM, Largura: 11,50 CM,

CatMat:CatMat: 461688461688 - PROTETOR CRACHÁ

Data:Data: 09/12/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:272021 / UASG:781600

Lote/Item:Lote/Item: /113

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: ES

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

17.791.755/0001-54

* VENCEDOR *

IDPROMO COMERCIAL EIRELI R$ 4,67

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

2ªDivisão de Exército 

11ªBrigada de Infantaria Blindada

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição

de material de expediente para uso no âmbito da 11ª Brigada de Infantaria Leve e

suas Organizações Militares subordinadas na guarnição de Campinas e órgãos

participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Protetor cracháProtetor crachá - Protetor crachá, material: pvc - cloreto de polivinila, altura: 9

cm, características adicionais: com prendedor tipo jacaré, largura: 5,80 cm, cor:

azul

CatMat:CatMat: 355271355271 - PROTETOR CRACHÁ, PVC - CLORETO DE POLIVINILA, 9 CM, COM

PRENDEDOR TIPO JACARÉ, 5,80 CM, AZUL

Data:Data: 02/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160466

Lote/Item:Lote/Item: /88

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 332

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

28.239.961/0001-72

* VENCEDOR *

MGSERV GESTAO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTAVEIS LTDA R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,20R$ 3,20

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: CENTRAL DE LICITAÇÕES DE FORTALEZA

Objeto:Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de crachás de

identificação funcional e cordões para a secretaria municipal da infraestrutura –

seinf, segundo as especificações constantes neste termo de referência..

Descrição:Descrição: Cartão IdentificaçãoCartão Identificação - Cartão Identificação Material: Pvc , Aplicação:

Identificação De Funcionários , Comprimento: 54 MM, Largura: 85 MM,

Características Adicionais: Protetor De Crachá Rígido/Jacaré/Regulador Bolinha ,

Tipo Impressão: Frente/Verso, Personalizado Conforme Modelo ,

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 29/11/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:3892021 / UASG:927744

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 110

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: CE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.383.230/0001-01

* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 3,20

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,80R$ 4,80

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE ÁEREA DE BELÉM

Objeto:Objeto: Aquisição material para divulgação institucional e identificação visual, tais como

brindes institucionais, placas, adesivos, para atender as demandas da

Assessoria da Comunicação Social da Base Aérea de Belém (BABE) e do

Comando Aéreo Norte (COMAR I), além das Seções de comunicação Social das

Unidades Apoiadas pela BABE.

Descrição:Descrição: Cartão identificaçãoCartão identificação - Cartão identificação, material: pvc, comprimento: 54 mm,

largura: 85 mm, tipo impressão: frente,verso, personalizado conforme modelo,

características adicionais: protetor de crachá rígido,jacaré,regulador bolinha,

aplicação: identificação de funcionários

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 11/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1042021 /

UASG:120628

Lote/Item:Lote/Item: /32

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/11/2021 16:33

Homologação:Homologação: 24/11/2021 16:56

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 620

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

21.600.386/0001-42

* VENCEDOR *

LUXNORTE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4,80

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,02R$ 5,02

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 

08ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre

Objeto:Objeto: Contratação de Serviços Gráficos com produção de material em meio impresso e

eletrônico, abrangendo impressão em papel adesivo, confecção de crachás e

acessórios, produção de material gráfico/papelaria, impressão de banners,

suportes, bandeiras e carimbos, discriminados no item 2.1 do Anexo I (Termo de

Referência)..

Descrição:Descrição: Cartão identificaçãoCartão identificação - Cartão identificação, material: pvc, comprimento: 54 mm,

largura: 85 mm, tipo impressão: frente,verso, personalizado conforme modelo,

características adicionais: protetor de crachá rígido,jacaré,regulador bolinha,

aplicação: identificação de funcionários

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 09/11/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1742021 / UASG:393025

Lote/Item:Lote/Item: 12/62

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

17.791.755/0001-54

* VENCEDOR *

IDPROMO COMERCIAL EIRELI R$ 5,02
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Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,02R$ 5,02

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA 

Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes 

08ª Unidade de Infra-estrutura Terrestre

Objeto:Objeto: Contratação de Serviços Gráficos com produção de material em meio impresso e

eletrônico, abrangendo impressão em papel adesivo, confecção de crachás e

acessórios, produção de material gráfico/papelaria, impressão de banners,

suportes, bandeiras e carimbos, discriminados no item 2.1 do Anexo I (Termo de

Referência)..

Descrição:Descrição: Cartão identificaçãoCartão identificação - Cartão identificação, material: pvc, comprimento: 54 mm,

largura: 85 mm, tipo impressão: frente,verso, personalizado conforme modelo,

características adicionais: protetor de crachá rígido,jacaré,regulador bolinha,

aplicação: identificação de funcionários

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 09/11/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1742021 / UASG:393025

Lote/Item:Lote/Item: 22/116

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

17.791.755/0001-54

* VENCEDOR *

IDPROMO COMERCIAL EIRELI R$ 5,02

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,80R$ 4,80

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA PR

Objeto:Objeto: Contratação, Eventual e Futura de Empresa Especializada para Prestação de

Serviços Gráficos, Impressão em Banners, Faixas e Adesivos, Visando a

Divulgação de Serviços, Obras e Campanhas, das Diversas Secretarias do

Município..

Descrição:Descrição: Elaboração de arte - gráficaElaboração de arte - gráfica - CRACHÁ EM PVC COLORIDO 54X86 MM COM O

CORDÃO E PORTA CRACHÁ.

CatSer:CatSer: 1290412904 - Elaboração de arte - gráfica

Data:Data: 20/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1252021 / UASG:987921

Lote/Item:Lote/Item: /70

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 21/10/2021 10:28

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

07.299.503/0001-59

* VENCEDOR *

PETERSON MACHADO DE OLIVEIRA & CIA LTDA R$ 4,80

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,17R$ 3,17

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE/MG

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisições de materiais didáticos, pedagógicos e

oficinas terapêutica e ocupacional..

Descrição:Descrição: Protetor cracháProtetor crachá - Protetor crachá, material: pvc cristal, comprimento: 17 cm,

características adicionais: com cordão de náilon, na cor preta, espessura: 0,15

mm, largura: 11,50 cm

CatMat:CatMat: 461688461688 - PROTETOR CRACHÁ

Data:Data: 07/10/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:492021 / UASG:984723

Lote/Item:Lote/Item: /52

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 600

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MG

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

27.327.858/0001-11

* VENCEDOR *

GRAFICPAPER COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 3,17

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,90R$ 5,90

Órgão:Órgão: ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS/GO

Objeto:Objeto: Aquisição de 150 garrafas térmicas visando atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Educação conforme especificações, quantitativos e

condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.Crachá em cartão

PVC utilizado como base para personalizar com os dados e a foto do funcionário

respectivo.Prendedor de crachá, material: 100% poliéster, comprimento: 85 cm,

largura: 20 mm, tipo: cordão, características adicionais: conforme modelo do

órgão

Descrição:Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,

COMPRIMENTO 54 MM, LARGURA 85 MM, TIPOIMPRESSÃO FRENTE/VERSO,

PERSONALIZADO CONFORME MODELO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS

PROTETOR DE CRACHÁ RÍGIDO/JACARÉ/REGULADOR BOLINH A, APLICAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 2/2021 /

UASG: 989607

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: GO

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

11.383.230/0001-01

* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 5,90

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,78R$ 4,78

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada, para serviços de confecção de crachás

(servidores, terceirizados, visitantes e provisórios), de interesse da

Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia em

Pernambuco - SRA/PE

Descrição:Descrição: CONFECCAO DE CRACHASCONFECCAO DE CRACHAS - CRACHÁS EM PVC NECARD, MEDINDO

54,00X86,00(PADRÃO),COM IMPRESSÃO DE FOTO DIGITALIZADAS E DADOS

VARIÁVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E SERVIDORES DA

SPU/PE

CatSer:CatSer: 1011110111 - Confecção de crachás

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 19/2021 /

UASG: 170055

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

08.829.277/0001-33

* VENCEDOR *

PERFILGRAFICA LTDA R$ 4,78

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,78R$ 4,78

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada, para serviços de confecção de crachás

(servidores, terceirizados, visitantes e provisórios), de interesse da SRA/PE e

SPU/PE.

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 20/2021 /

UASG: 170055

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
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Descrição:Descrição: CONFECCAO DE CRACHASCONFECCAO DE CRACHAS - CRACHÁS EM PVC NECARD, MEDIDNDO

54,00X86,00(PADRÃO),COM IMPRESSÃO DE FOTO DIGITALIZADAS E DADOS

VARIÁVEIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES E TERCEIRIZADOS.

CatSer:CatSer: 1011110111 - Confecção de crachás

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.829.277/0001-33

* VENCEDOR *

PERFILGRAFICA LTDA R$ 4,78

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,90R$ 2,90

Órgão:Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE

Objeto:Objeto: Aquisição de 30 crachás personalizados com porta crachá para identificação e

registro de ponto eletrônico de funcionários.

Descrição:Descrição: PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ - PROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PVC FLEXÍVEL

TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 10,50 CM,ALTURA 7,0 CM, CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS COM FURO PARA PRESILHA

CatMat:CatMat: 254875254875 - PROTETOR CRACHÁ , MATERIAL PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE,

COMPRIMENTO 10,50 CM, ALTURA 7,0 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

COM FURO PARA PRESILHA

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 232/2021

/ UASG: 168008

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

14.129.133/0001-77

* VENCEDOR *

SOLLUS COMERCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA R$ 2,90

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,40R$ 2,40

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo de uso geral..

Descrição:Descrição: Cartão identificaçãoCartão identificação - Cartão identificação, material: pvc, comprimento: 54 mm,

largura: 85 mm, tipo impressão: frente,verso, personalizado conforme modelo,

características adicionais: protetor de crachá rígido,jacaré,regulador bolinha,

aplicação: identificação de funcionários

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 29/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:262021 / UASG:160242

Lote/Item:Lote/Item: /43

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 07/10/2021 15:30

Homologação:Homologação: 14/10/2021 16:22

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

12.484.260/0001-69

* VENCEDOR *

AES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 2,40

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,89R$ 5,89

Data:Data: 20/09/2021 09:00

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNHrX9na5yc7GncoyidynGrsQHjYNSGsiI 
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Media e Tecnológica 

Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas 

Campus Arapiraca

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de materiais gráficos e cadernos..

Descrição:Descrição: Cartão identificaçãoCartão identificação - Cartão identificação, material: cartão em pvc branco,

comprimento: 540 mm, largura: 865 mm, aplicação: confecção crachás

CatMat:CatMat: 357042357042 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12020 / UASG:152805

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/09/2021 10:46

Homologação:Homologação: 17/11/2021 10:56

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.383.230/0001-01

* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 5,89

Preço (Compras Governamentais) 22: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 22: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00R$ 5,00

Órgão:Órgão: Prefeitura Municipal de Turvo

Objeto:Objeto: Registro de Preço para eventual contratação de empresa especializada para

confecção e fornecimento de crachás de identificação funcional.

Descrição:Descrição: Perfurador cracháPerfurador crachá - CRACHÁ COMPLETO O cartão de identificação deve ser

confeccionado em PVC branco com alta resistência a quebra e a umidade, em

formato 86 mm x 54 mm (AxL);A impressão será colorida e por transferência

térmica ou processo que assegure resistência ao desgaste pelo uso ou contato

com superfícies abrasivas;A parte frontal do crachá deverá conter a impressão

dos dados identificadores do servidor (nome completo, cargo, secretaria) e o

brasão da Prefeitura Municipal de Turvo. O verso deverá conter as seguintes

frases: “este crachá é de uso pessoal e intransferível”, “seu uso em horário de

trabalho é obrigatório”, “em caso de dano ou extravio comunicar o departamento

de RH”.Cordão fabricado em poliéster com fecho e presilha niquelados,

possibilitando que o crachá seja pendurado no pescoço, será personalizado em

duas cores com a impressão do nome da entidade, medidas 15mm x 850mm

(aberto). Acabamento: fixador,argola e clip jacaré.Porta crachá na posição

vertical, em plástico na cor transparente, para crachás de 86 mm x 54 mm (AxL).

Deverá ter perfuração que possibilite ser perdurado por clip tipo jacaré.

CatMat:CatMat: 132055132055 - PERFURADOR - CRACHA

Data:Data: 09/09/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1292021 / UASG:988453

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 550

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

81.722.829/0001-08

* VENCEDOR *

PASCOAL OLIVIO FELIZE R$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 23: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 23: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,20R$ 5,20

Órgão:Órgão: EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A

EMPRESA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA S.A

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para confecção e fornecimento de crachás, de porta

crachás e de cordões personalizados com o objetivo de atender as necessidades

da Empresa de Planejamento e Logística S/A - EPL, conforme Termo de

Referência (SEI n4569042).

Descrição:Descrição: CONFECCAO DE CRACHASCONFECCAO DE CRACHAS - CONFECÇÃO DECRACHÁ DE IDENTIDADE

FUNCIONAL EM PVC LAMINADO BRANCO (LARGURA: 54MM; COMPRIMENTO:

85MM; ESPESSURA: 0,76MM).

CatSer:CatSer: 1011110111 - Confecção de crachás

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 15/2021 /

UASG: 395001

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Unidade

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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UF:UF: DF

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

01.215.897/0001-33

* VENCEDOR *

IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA R$ 5,20

Preço (Compras Governamentais) 24: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 24: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,80R$ 3,80

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/AL

Objeto:Objeto: Contratação de serviços gráficos para atender as necessidades do 59Batalhão

de Infantaria Motorizado.

Descrição:Descrição: CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PVC,

COMPRIMENTO 12 CM, LARGURA 8 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM

CORDÃO EM PVC E FORMATO VERTICAL., COR INCOLOR,APLICAÇÃO

CONFECÇÃO CRACHÁS

CatMat:CatMat: 360124360124 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO, PVC, 12 CM, 8 CM, COM CORDÃO EM PVC E

FORMATO VERTICAL., INCOLOR, CONFECÇÃO CRACHÁS

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 72/2021 /

UASG: 160004

Lote/Item:Lote/Item: 4/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

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

00.494.727/0001-72

* VENCEDOR *

FERNANDO LUIZ FERNANDES R$ 3,80

Preço (Compras Governamentais) 25: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 25: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,15R$ 2,15

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA MA

Objeto:Objeto: Registrar Preços para serviços de confecção e fornecimento de crachás de

identificação funcional para servidores do Conselho Regional de Farmácia do

Estado do Maranhão..

Descrição:Descrição: Cartão identificaçãoCartão identificação - Cartão identificação, material: pvc, comprimento: 54 mm,

largura: 85 mm, tipo impressão: frente,verso, personalizado conforme modelo,

características adicionais: protetor de crachá rígido,jacaré,regulador bolinha,

aplicação: identificação de funcionários

CatMat:CatMat: 439776439776 - CARTÃO IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 26/08/2021 14:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:927197

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

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

11.383.230/0001-01

* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 2,15

Preço (Compras Governamentais) 26: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 26: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,23R$ 5,23

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada

na confecção de material gráfico com fornecimento de material e aquisição de

material de consumo, pelo período de 12 (doze) meses..

Data:Data: 16/08/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:3532021 / UASG:925373

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: Confecção de cordão para cracháConfecção de cordão para crachá - Crachás funcionais em PVC (100%),

tamanho 54 x 86 mm, espessura mínima de 0,76 mm, fundo branco, frente com

impressão colorida (alta qualidade), dados variáveis (foto, nome completo e nº

identificador), impressão protegida por lâmina em PVC transparente, verso

branco, sem impressão, com furo ovoide para a colocação de clips tipo jacaré ou

mosquetão. (As artes serão entregues ao fornecedor junto com a nota de

empenho)

Quantidade:Quantidade: 250

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

41.106.192/0001-00

* VENCEDOR *

OPTATEC IMPRESSAO DIGITAL LTDA R$ 5,23

Preço (Compras Governamentais) 27: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 27: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,78R$ 5,78

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DAS SECRETARIAS DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA-PR, processado pelo

sistema de registro de preços.

Descrição:Descrição: Impressora - cartão , cracháImpressora - cartão , crachá - ICRACHÁ EM PVC, COM POSIÇÃO VERTICAL,

PERFURADO, NA COR BRANCA, COM TAMANHO DE 60 X 90MM, IMPRESSO

BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA, IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR: NOME,

CARGO E SECRETARIA DE LOCAÇÃO, COM CORDÃO NA COR VERDE PANTONE,

ACOMPANHADO POR PRESILHA, COM DIAMETRO DE 800MM.

CatMat:CatMat: 107611107611 - IMPRESSORAS

Data:Data: 16/08/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:642021 / UASG:987487

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/08/2021 15:38

Homologação:Homologação: 19/08/2021 15:44

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

11.383.230/0001-01

* VENCEDOR *

AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA R$ 5,78

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,89R$ 5,89

Órgão:Órgão: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para o

fornecimento de Material Gráfico, Impressão e Copias em Geral, para atender as

demandas da Secretaria Municipal de Trabalho, Economia e Promoção Social no

município de Augusto Corrêa/PA.

Descrição:Descrição: CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO-Cristal 5CRACHÁ EM PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO-Cristal 5 - CRACHÁ EM

PVC COM CORDÃO PERSONALIZADO-Cristal 5,5x8,5cm -Cantos Arredondados -

Impressão Colorida Frente e Verso

Data:Data: 26/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 31005

Lote/Item:Lote/Item: 23/23

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PA

Inc. II 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

40.414.461/0001-25

* VENCEDOR *

PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA R$ 5,89

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,80R$ 2,80

Órgão:Órgão: MUNICIPÍO DE COROMANDEL/MG Data:Data: 14/10/2021 09:00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Aquisição de material de expediente para atender a Secretaria Municipal de

Saúde através de recursos SES/MG e próprio da Prefeitura Municipal de

Coromandel-MG

Descrição:Descrição: Crachas em PVC personalizado de tamanho 55cm x 85cm com cantosCrachas em PVC personalizado de tamanho 55cm x 85cm com cantos

arredondadoscom cordao liso na cor verde ou azularredondadoscom cordao liso na cor verde ou azul - Crachas em PVC

personalizado de tamanho 55cm x 85cm com cantos arredondadoscom cordao

liso na cor verde ou azul

Modalidade:Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 30435

Lote/Item:Lote/Item: 4/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: licitanet.com.br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: MG

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

23.407.794/0001-08

* VENCEDOR *

ISRAEL E ISRAEL LTDA R$ 2,80

Item 6: COLETE/BATA

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 39,00R$ 39,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de uniformes,

materiais e equipamentos, destinados as atividades laborais dos setores de

Vigilância em Saúde, Vigilância Sanitária e Setor de Endemias, acostados a

Secretaria Municipal de Saúde deste município de Primeiro de Maio - PR,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus

anexos..

Descrição:Descrição: Colete IdentificaçãoColete Identificação - Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim ,

Quantidade Bolsos: 9 (1 Porta Caneta; 2 Frontais Superiores Com Zíper , Cor:

Laranja , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Conforme Modelo

Do Órgão

CatMat:CatMat: 478038478038 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 10/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1132021 / UASG:987789

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 14

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

08.871.231/0001-82

* VENCEDOR *

RONALDO SILVERIO MARCELINO EIRELI R$ 39,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 62,18R$ 62,18

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Instituto Nacional do Seguro Social 

Gerência Regional em São Paulo

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais necessários para implantação do autoatendimento das

Agências da Previdência Social do estado de São Paulo..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: Brim ,

Quantidade Bolsos: 4 (2 Superiores E 2 Inferiores) , Características Adicionais:

Gola "U" Tecido Duplo, Zíper Frontal 9mm Plástico , Cor: Azul , Tamanho: G

Data:Data: 28/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:632021 / UASG:510178

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 168

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: SP

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 67,92 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 67,92 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 67,92

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com dois bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço da Justiça Eleitoral" e

m amarelo
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

36.782.020/0001-09

* VENCEDOR *

NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA R$ 62,18

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 84,98R$ 84,98

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura do Município de Araucária

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios para os servidores da Prefeitura de

Araucária.

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Material: Tecido 0, Tipo Tecido: Brim 0, Quantidade

Bolsos: 9 (1 Porta Caneta; 2 Frontais Superiores Com Zíper 0, Cor: Laranja 0,

Tamanho: Sob Medida 0, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

0,

CatMat:CatMat: 478038478038 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1122021 / UASG:925532

Lote/Item:Lote/Item: /69

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

39.777.807/0001-70

* VENCEDOR *

BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI R$ 84,98

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 78,90R$ 78,90

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura do Município de Araucária

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios para os servidores da Prefeitura de

Araucária.

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Material: Tecido 0, Tipo Tecido: Brim 0, Quantidade

Bolsos: 9 (1 Porta Caneta; 2 Frontais Superiores Com Zíper 0, Características

Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão 0, Cor: Laranja 0, Tamanho: Sob Medida

0,

CatMat:CatMat: 478038478038 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1122021 / UASG:925532

Lote/Item:Lote/Item: /67

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

39.777.807/0001-70

* VENCEDOR *

BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI R$ 78,90

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 69,98R$ 69,98

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura do Município de Araucária

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios para os servidores da Prefeitura de

Araucária.

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Material: Tecido 0, Tipo Tecido: Brim 0, Quantidade

Bolsos: 9 (1 Porta Caneta; 2 Frontais Superiores Com Zíper 0, Características

Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão 0, Cor: Laranja 0, Tamanho: Sob Medida

0,

CatMat:CatMat: 478038478038 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1122021 / UASG:925532

Lote/Item:Lote/Item: /66

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Unidade

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

39.777.807/0001-70

* VENCEDOR *

BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI R$ 69,98

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 69,98R$ 69,98

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

Prefeitura do Município de Araucária

Objeto:Objeto: Aquisição de Uniformes e Acessórios para os servidores da Prefeitura de

Araucária.

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Material: Tecido 0, Tipo Tecido: Brim 0, Quantidade

Bolsos: 9 (1 Porta Caneta; 2 Frontais Superiores Com Zíper 0, Cor: Laranja 0,

Tamanho: Sob Medida 0, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

0,

CatMat:CatMat: 478038478038 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1122021 / UASG:925532

Lote/Item:Lote/Item: /68

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

39.777.807/0001-70

* VENCEDOR *

BERVIAN INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI R$ 69,98

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 68,00R$ 68,00

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Objeto:Objeto: O objeto do presente Pregão é a seleção da proposta mais vantajosa, ensejando

a contratação de empresa para fornecimento de coletes de fiscalizção e de

sinalização para suprir as necessidades das atividades da Secretaria Municipal

de Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana - SECTRAN, conforme

características, quantidades e especificações constantes no Termo de

Referência (Anexo I) e Proposta de Preço (Anexo III) que integram o presente

Edital..

Descrição:Descrição: Colete IdentificaçãoColete Identificação - Material: Tecido 0, Tipo Tecido: Brim 0, Quantidade

Bolsos: 4 (2 Superiores E 2 Inferiores) 0, Cor: Azul 0, Tamanho: G 0,

Características Adicionais: Gola "U" Tecido Duplo, Zíper Frontal 9mm Plástico 0,

Data:Data: 29/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:1072021 /

UASG:982921

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/12/2021 10:09

Homologação:Homologação: 14/12/2021 14:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

08.836.146/0001-83

* VENCEDOR *

LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 68,00

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 68,00R$ 68,00

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS

Data:Data: 29/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:1072021 /

UASG:982921

Lote/Item:Lote/Item: /1

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: O objeto do presente Pregão é a seleção da proposta mais vantajosa, ensejando

a contratação de empresa para fornecimento de coletes de fiscalizção e de

sinalização para suprir as necessidades das atividades da Secretaria Municipal

de Transporte Público, Acessibilidade e Mobilidade Urbana - SECTRAN, conforme

características, quantidades e especificações constantes no Termo de

Referência (Anexo I) e Proposta de Preço (Anexo III) que integram o presente

Edital..

Descrição:Descrição: Colete IdentificaçãoColete Identificação - Material: Tecido 0, Tipo Tecido: Brim 0, Quantidade

Bolsos: 4 (2 Superiores E 2 Inferiores) 0, Cor: Azul 0, Tamanho: G 0,

Características Adicionais: Gola "U" Tecido Duplo, Zíper Frontal 9mm Plástico 0,

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 09/12/2021 10:08

Homologação:Homologação: 14/12/2021 14:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 70

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

08.836.146/0001-83

* VENCEDOR *

LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 68,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 58,00R$ 58,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA/RJ

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de uniformes.

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim,

quantidade bolsos: 4 (2 superiores frontais e 2 inferiores laterais), características

adicionais: conforme modelo do órgão, cor: verde, tamanho: g

CatMat:CatMat: 355024355024 - COLETE IDENTIFICAÇÃO, TECIDO, BRIM, 4 (2 SUPERIORES FRONTAIS

E 2 INFERIORES LATERAIS), CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, VERDE, G

Data:Data: 28/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:532021 / UASG:985859

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/10/2021 14:06

Homologação:Homologação: 08/11/2021 15:04

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

42.528.905/0001-89

* VENCEDOR *

JOSE ENIO NASCIMENTO SANTIAGO EIRELI R$ 58,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 63,00R$ 63,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 

Distrito Sanitário Especial Indígena - Porto Velho

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de insumo hidráulicos, elétricos, construção civil,

equipamentos, ferramentas e fardamento a serem utilizados nas execuções das

ações do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental Indígena nas

abrangências do Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho/RO,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus

anexos..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim,

quantidade bolsos: 4 (2 superiores e 2 inferiores), características adicionais: gola

"u" tecido duplo, zíper frontal 9mm plástico, cor: azul, tamanho: g

CatMat:CatMat: 326856326856 - COLETE IDENTIFICAÇÃO , MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM,

QUANTIDADE BOLSOS 4 (2 SUPERIORES E 2 INFERIORES), CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS GOLA "U" TECIDO DUPLO, ZÍPER FRONTAL 9MM PLÁSTICO, COR

AZUL, TAMANHO G

Data:Data: 11/10/2021 15:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:257049

Lote/Item:Lote/Item: 5/337

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 24

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

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

18.386.337/0001-44

* VENCEDOR *

SILVENINA UNIFORMES LTDA R$ 63,00

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 54,72R$ 54,72

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Piauí

Objeto:Objeto: Aquisição de uniformes e de equipamentos adequados à execução dos serviços

de vigilância, para o quadro de Vigilantes efetivos da UFPI, nas dependências e

instalações da Universidade Federal do Piauí, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim,

quantidade bolsos: 4 (2 superiores e 2 inferiores), características adicionais: gola

"u" tecido duplo, zíper frontal 9mm plástico, cor: azul, tamanho: g

CatMat:CatMat: 326856326856 - COLETE IDENTIFICAÇÃO , MATERIAL TECIDO, TIPO TECIDO BRIM,

QUANTIDADE BOLSOS 4 (2 SUPERIORES E 2 INFERIORES), CARACTERÍSTICAS

ADICIONAIS GOLA "U" TECIDO DUPLO, ZÍPER FRONTAL 9MM PLÁSTICO, COR

AZUL, TAMANHO G

Data:Data: 08/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:154048

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 86

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

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

03.651.374/0001-65

* VENCEDOR *

D & F MOREIRA LTDA R$ 54,72

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 79,00R$ 79,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de fardamento, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Monteiro..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim

100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais:

conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida

CatMat:CatMat: 476897476897 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 16/09/2021 08:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10812021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: 3/17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

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

22.226.628/0001-42

* VENCEDOR *

REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI R$ 79,00

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 79,00R$ 79,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de fardamento, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Monteiro..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim

100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais:

conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida

CatMat:CatMat: 476897476897 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 16/09/2021 08:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10812021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: 4/19

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.226.628/0001-42

* VENCEDOR *

REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI R$ 79,00

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 75,00R$ 75,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de fardamento, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Monteiro..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim

100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais:

conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida

CatMat:CatMat: 476897476897 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 16/09/2021 08:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10812021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: 2/10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

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

22.226.628/0001-42

* VENCEDOR *

REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI R$ 75,00

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 60,00R$ 60,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO - PB

Objeto:Objeto: Sistema de registro de preços para eventual aquisição de fardamento, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Monteiro..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim

100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais:

conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida

CatMat:CatMat: 476897476897 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 16/09/2021 08:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:10812021 /

UASG:982095

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

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

22.226.628/0001-42

* VENCEDOR *

REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI R$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 88,93R$ 88,93

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Maranhão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Objeto:Objeto: Aquisição eventual e futura de fardamento institucional para os servidores da

Superintendência de Proteção e Defesa Civil através da Secretaria de

Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme especificações e quantidades

estabelecidas no Anexo I e II deste Termo de Referência.

Data:Data: 26/08/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:602021 / UASG:453204

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

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

Relatório gerado no dia 10/02/2022 14:29:01 (IP: 186.235.158.134)
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Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim,

quantidade bolsos: 9 (1 porta caneta; 2 frontais superiores com zíper,

características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: laranja, tamanho: sob

medida

CatMat:CatMat: 478038478038 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

32.802.087/0001-07

* VENCEDOR *

ALEXIA PARREIRAS WINNING 14542004643 R$ 88,93

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 56,00R$ 56,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A.

Objeto:Objeto: Aquisição de Equipamento de Proteção Individual (EPI'S) e uniformes para uso

dos funcionários da CEASA-DF..

Descrição:Descrição: Colete identificaçãoColete identificação - Colete identificação, material: tecido, tipo tecido: brim

100% algodão, quantidade bolsos: 2 bolsos inferiores, características adicionais:

conforme modelo do órgão, tamanho: sob medida

CatMat:CatMat: 476897476897 - COLETE IDENTIFICAÇÃO

Data:Data: 19/08/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:926245

Lote/Item:Lote/Item: 2/36

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

20.625.546/0001-45

* VENCEDOR *

D.T.S INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 56,00
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Item 1: Máscara descartável de proteção facial tripla camada com clipe nasal e elásticos

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 20,00R$ 20,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Cia de Desenv. do vale do são francisco/se

Objeto:Objeto: Fornecimento eventual, carga, transporte e descarga de material de copa e

cozinha, escritório e limpeza, no âmbito da Codevasf – 4ª Superintendência

Regional, em Aracaju/SE, com 42 (quarenta e dois) itens, distribuídos em 03

(três) grupos..

Descrição:Descrição: Máscara Descartável Uso GeralMáscara Descartável Uso Geral - Máscara Descartável Uso Geral Material: Tnt

(Tecido Não Tecido) , Características Adicionais: Esterilizável, Hipoalergênica,

Hidrorepelente E Nã , Tipo Fixação: Tripla Com Tiras E Clipe Nasal

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Data:Data: 25/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12022 / UASG:195003

Lote/Item:Lote/Item: 2/13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 960

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: SE

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

Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:32:48  (IP: 186.235.158.134)Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:32:48  (IP: 186.235.158.134)

Relatório de Cotação: EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Pesquisa realizada entre 09/02/2022 18:15:51 e 09/02/2022 18:30:57Pesquisa realizada entre 09/02/2022 18:15:51 e 09/02/2022 18:30:57

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) Máscara descartável de proteção facial tripla camada

com clipe nasal e elásticos

13 1 Unidade R$ 25,36 (un) - R$ 25,36 R$ 25,36

2) Alcool em gel 70% de uso individual 9 1 Unidade R$ 14,68 (un) - R$ 14,68 R$ 14,68

Valor Global:Valor Global:   R$ 40,04R$ 40,04

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 25,36 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 25,36 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 25,36

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Máscara descartável de proteção facial tripla camada com clipe nasal e elásticos

Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:32:48 (IP: 186.235.158.134)
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

19.197.721/0001-61

* VENCEDOR *

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R$ 20,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,00R$ 28,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

Campus Tabatinga

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

aquisição de materiais de expediente, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição:Descrição: Máscara descartável uso geralMáscara descartável uso geral - Material: Tnt (Tecido Não Tecido) 0,

Características Adicionais: Esterilizável, Hipoalergênica, Hidrorepelente E Nã 0,

Tipo Fixação: Tripla Com Tiras E Clipe Nasal 0,

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Data:Data: 06/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:72021 / UASG:158561

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 08/12/2021 15:55

Homologação:Homologação: 09/12/2021 10:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: AM

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

37.528.463/0001-30

* VENCEDOR *

RAG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 28,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 23,50R$ 23,50

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF

Objeto:Objeto: Aquisição de máscaras descartáveis tripla e álcool em gel antisséptico para a

GRA-AC

Descrição:Descrição: MÁSCARAMÁSCARA - MÁSCARA, TIPO PROCEDIMENTO, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO

FIXAÇÃO 4 TIRASFIXAÇÃO, CLIP NASAL ALUMÍNIO EMBUTIDO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 CAMADAS,FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1

MICRON), FORMATO ADULTO

CatMat:CatMat: 381343381343 - MÁSCARA

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 96/2021 /

UASG: 170344

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: AC

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

34.800.566/0001-10

* VENCEDOR *

FRANCISCO SERGIMAR PINTO DE SOUZA 36039608234 R$ 23,50

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,02R$ 24,02

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto:Objeto: Pregão Nº 59/2021, visando a aquisição de equipamentos de proteção individual,

para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Governador

Mangabeira-BA..

Descrição:Descrição: Máscara Descartável Uso GeralMáscara Descartável Uso Geral - Máscara Descartável Uso Geral Material: Tnt

(Tecido Não Tecido) , Características Adicionais: Esterilizável, Hipoalergênica,

Hidrorepelente E Nã , Tipo Fixação: Tripla Com Tiras E Clipe Nasal ,

Data:Data: 22/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:592021 / UASG:983531

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Caixa 50 UN

UF:UF: BA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

30.913.899/0001-02

* VENCEDOR *

SALVMED SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA R$ 24,02

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,02R$ 24,02

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA

Objeto:Objeto: Pregão Nº 59/2021, visando a aquisição de equipamentos de proteção individual,

para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação de Governador

Mangabeira-BA..

Descrição:Descrição: Máscara Descartável Uso GeralMáscara Descartável Uso Geral - Máscara Descartável Uso Geral Material: Tnt

(Tecido Não Tecido) , Características Adicionais: Esterilizável, Hipoalergênica,

Hidrorepelente E Nã , Tipo Fixação: Tripla Com Tiras E Clipe Nasal ,

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Data:Data: 22/11/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:592021 / UASG:983531

Lote/Item:Lote/Item: 1/5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Caixa 50 UN

UF:UF: BA

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

30.913.899/0001-02

* VENCEDOR *

SALVMED SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA R$ 24,02

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,50R$ 18,50

Órgão:Órgão: EMPRESA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTINSÃO RURAL DO

ESTADO DE RODÔN 

NIA - EMATER/RO

Objeto:Objeto: Registro de preço para eventual e futura aquisição de equipamentos de proteção

individual – epis, visando atender as necessidades do centro de treinamento -

centrer, pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição:Descrição: MáscaraMáscara - Máscara, tipo: respirador, tipo uso: descartável,único, tipo fixação:

tiras elásticas com clipe nasal e hipoalérgico, características adicionais: filtro

3micra

Data:Data: 26/10/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:672021 / UASG:926584

Lote/Item:Lote/Item: 5/35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: RO

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

29.004.099/0001-81

* VENCEDOR *

BONIN & BONIN LTDA R$ 18,50

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,60R$ 19,60

Órgão:Órgão: FUNDO DO EXERCITO

6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO

Objeto:Objeto: Aquisição de material destinado a FSR.

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 41/2021 /

UASG: 167358

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: MÁSCARAMÁSCARA - MÁSCARA, TIPO PROCEDIMENTO, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO

FIXAÇÃO 4 TIRASFIXAÇÃO, CLIP NASAL ALUMÍNIO EMBUTIDO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 CAMADAS,FILTRO BACTERIOLÓGICO 95% (1

MICRON), FORMATO ADULTO

CatMat:CatMat: 381343381343 - MÁSCARA

Lote/Item:Lote/Item: 10/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Caixa 50 UN

UF:UF: RS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.145.401/0001-56

* VENCEDOR *

L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA R$ 19,60

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 25,00R$ 25,00

Órgão:Órgão: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE

Objeto:Objeto: Aquisição de material de prevenção contra COVID-19

Descrição:Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO

GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM

TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL,

HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE E N Ã

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 128/2021

/ UASG: 168007

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: RJ

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

26.563.364/0001-73

* VENCEDOR *

A. FERREIRA ROCHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA R$ 25,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 38,00R$ 38,00

Órgão:Órgão: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de material para o laboratório do Programa de Pós-graduação em

Química.

Descrição:Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO

GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM

TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL,

HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE E N Ã

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº

80075/2021 / UASG: 154047

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Caixa 50 UN

UF:UF: RS

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

29.654.193/0001-86

* VENCEDOR *

RS CIENTIFICA PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI R$ 38,00

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 23,49R$ 23,49

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

Objeto:Objeto: Aquisição de consumíveis (álcool 96 , algodão e máscaras), para utilização na

assepsia dos pontos de amostragem das fontes hidrominerais analisadas e

coletadas nos estudosIN LOCO , em atendimento as análises oficiais de fontes

hidrominerais solicitadas pela ANM (Agência Nacional de Mineração).

Descrição:Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO

GERAL, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FIXAÇÃO COM CLIPE E ELÁSTICO/

COSTURA REFORÇADA LATERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO

ABSORÇÃO BACTÉRIAS/ IMPUREZAS

CatMat:CatMat: 433920433920 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 70/2021 /

UASG: 495130

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

16.576.709/0001-70

* VENCEDOR *

ANCESTRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME R$ 23,49

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,75R$ 22,75

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de laboratório, limpeza e higienização, medidas protetivas

covid

Descrição:Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO

GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM

TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL,

HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE E N Ã

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 14/2021 /

UASG: 194004

Lote/Item:Lote/Item: 6/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 234

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: RO

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

63.778.625/0001-07

* VENCEDOR *

ALEXIS & DE NADAI LTDA R$ 22,75

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,75R$ 22,75

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE GUAJARÁ MIRIM/RO

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de laboratório, limpeza e higienização, medidas protetivas

covid

Descrição:Descrição: MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERALMÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO

GERAL, MATERIAL TNT (TECIDO NÃO TECIDO), TIPO FIXAÇÃO TRIPLA COM

TIRAS E CLIPE NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTERILIZÁVEL,

HIPOALERGÊNICA, HIDROREPELENTE E N Ã

CatMat:CatMat: 455228455228 - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 15/2021 /

UASG: 194004

Lote/Item:Lote/Item: 6/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 234

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: RO

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

63.778.625/0001-07

* VENCEDOR *

ALEXIS & DE NADAI LTDA R$ 22,75
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Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 40,00R$ 40,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR

Objeto:Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos e Materiais

Veterinários..

Descrição:Descrição: MáscaraMáscara - Máscara, tipo: procedimento, tipo uso: descartável, tipo fixação: 4

tiras fixação, clip nasal alumínio embutido, características adicionais: 3

camadas,filtro bacteriológico 95% (1 micron), formato: adulto

CatMat:CatMat: 381343381343 - MÁSCARA

Data:Data: 26/08/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:135005

Lote/Item:Lote/Item: /52

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Caixa 50,00 UN

UF:UF: RR

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

05.377.160/0001-78

* VENCEDOR *

DENTAL ALENCAR IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 40,00

Item 2: Alcool em gel 70% de uso individual

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,00R$ 15,00

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior do Trabalho 

19ª Região/AL

Objeto:Objeto: Futura e eventual aquisição de Materiais para o Setor de Saúde do Tribunal e

para demais setores do TRT da 19ª Região em face do COVID–19, conforme as

condições no EDITAL e seus anexos..

Descrição:Descrição: Álcool etílico limpeza de ambientesÁlcool etílico limpeza de ambientes - Tipo: Etílico Hidratado 0, Características

Adicionais: Gel 0, Concentração: 70% 0,

CatMat:CatMat: 429225429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

Data:Data: 21/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:292021 / UASG:80022

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 300

Unidade:Unidade: Frasco 1000,00 ML

UF:UF: AL

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

04.968.644/0001-29

* VENCEDOR *

J. B. DE OLIVEIRA JUNIOR DISTRIBUIDORA R$ 15,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,15R$ 19,15

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 

Campus São Gabriel da Cachoeira

Objeto:Objeto: Registro de preço para futura aquisição de material de manutenção de bens

imóveis..

Descrição:Descrição: Álcool etílico limpeza de ambientesÁlcool etílico limpeza de ambientes - Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo:

etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%

Data:Data: 16/11/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:158273

Lote/Item:Lote/Item: /125

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 19/11/2021 13:03

Homologação:Homologação: 24/11/2021 17:42

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 14,68 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 14,68 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 14,68

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Alcool em gel 70% de uso individual
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CatMat:CatMat: 429225429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Frasco 1,00 L

UF:UF: AM

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

01.631.853/0001-94

* VENCEDOR *

J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA R$ 19,15

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,00R$ 14,00

Órgão:Órgão: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO SC

Objeto:Objeto: Aquisição de material de higiene e limpeza e proteção individual, inclusive

entrega, sob demanda..

Descrição:Descrição: Álcool etílico limpeza de ambientesÁlcool etílico limpeza de ambientes - Álcool etílico limpeza de ambientes, tipo:

etílico hidratado, características adicionais: gel, concentração: 70%

CatMat:CatMat: 429225429225 - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES

Data:Data: 27/10/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:926307

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 610

Unidade:Unidade: Frasco 1,00 L

UF:UF: SC

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

07.412.297/0001-41

* VENCEDOR *

ACACMAR COMERCIAL E TRANSPORTES LTDA R$ 14,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,00R$ 16,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração 

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda/GO

Objeto:Objeto: Registro de preços para a aquisição de equipamentos de proteção individual,

materiais de higiene e demais insumos necessários ao combate ao COVID-19

nos órgãos: GRA-GO/TO, CGU/GO, PFN/GO, PSFN/ANA, PSFN/RV, SPU/GO,

SRTb/GO, CGU/TO, PFN/TO, SPU/TO e SRTb/TO conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 25/10/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:170195

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 29/10/2021 09:13

Homologação:Homologação: 03/11/2021 11:33

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 418

Unidade:Unidade: Frasco 1000,00 ML

UF:UF: GO

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

11.587.245/0001-83

* VENCEDOR *

SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA R$ 16,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,15R$ 15,15

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Roraima

Data:Data: 30/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Formação de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de produtos de

limpeza e de proteção individual para o enfrentamento da pandemia de Covid19,

e aquisição de equipamentos e mobiliários médicos para atender as

necessidades da Coordenação do Núcleo de Saúde Ocupacional do Ministério

Púbico do Estado de Roraima..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:926196

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 480

Unidade:Unidade: Frasco 1000,00 ML

UF:UF: RR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.776.956/0001-07

* VENCEDOR *

R. H. GUEDES VIEIRA R$ 15,15

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 13,78R$ 13,78

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de copa, cozinha e limpeza para abastecimento do

almoxarifado da prefeitura municipal de são sebastião do alto.

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 27/09/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:462021 / UASG:985905

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Frasco 1000,00 ML

UF:UF: RJ

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

41.752.554/0001-22

* VENCEDOR *

ELLOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA R$ 13,78

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,29R$ 12,29

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS/CE

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de álcool em gel e

líquido de solução 70 %, conforme condições, quantidades e exigências

estabelecidas no Termo de Referência.

Descrição:Descrição: ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 70% V/V, COMPOSIÇÃO

BÁSICA COM EMOLIENTE, FORMAFARMACÊUTICA GEL

CatMat:CatMat: 336620336620 - APARELHO AR CONDICIONADO

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 12/2021 /

UASG: 193002

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Frasco 1.000,00 ML

UF:UF: CE

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

15.586.856/0001-68

* VENCEDOR *

ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE R$ 12,29

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,26R$ 14,26

Data:Data: 24/08/2021 10:00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior do Trabalho 

21ª Região/RN

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo odontológico para o atendimento nos

consultórios do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:80021

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Frasco 1000,00 ML

UF:UF: RN

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.511.020/0001-43

* VENCEDOR *

SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA R$ 14,26

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,51R$ 12,51

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

Pró-Reitoria de Administração e Finanças

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição com fornecimento parcelado de materiais

diversos para o Laboratório Rômulo Rocha, tais como materiais laboratoriais e

biológicos, lâmpada halógena, cronômetros, epi's, papel kraft e outros..

Descrição:Descrição: Álcool etílicoÁlcool etílico - Álcool etílico, tipo: hidratado, teor alcoólico: 70%_(70°gl),

apresentação: gel

CatMat:CatMat: 269943269943 - ÁLCOOL ETÍLICO

Data:Data: 13/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:382021 / UASG:153052

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 125

Unidade:Unidade: Frasco 1000,00 ML

UF:UF: GO

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

04.724.729/0001-61

* VENCEDOR *

MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA R$ 12,51
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Item 1: Chave de fenda (3/16 x 4'')

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,00R$ 5,00

Órgão:Órgão: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Ferragens, visando atender às necessidades da Base

Administrativa do Curado e das Organizações Militares do GCALC/Recife.

Descrição:Descrição: Chave lavatórioChave lavatório - Chave fenda, material haste carbono temperado, material cabo

polipropileno, tipo ponta chata, bitola 3/16" x 4"

CatMat:CatMat: 139700139700 - CHAVE LAVATORIO

Data:Data: 07/10/2021 10:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:192021 / UASG:160225

Lote/Item:Lote/Item: /75

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 260

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:14:42  (IP: 186.235.158.134)Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:14:42  (IP: 186.235.158.134)

Relatório de Cotação: FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Pesquisa realizada entre 09/02/2022 18:00:56 e 09/02/2022 18:13:19Pesquisa realizada entre 09/02/2022 18:00:56 e 09/02/2022 18:13:19

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) Chave de fenda (3/16 x 4'') 8 1 Unidade R$ 8,42 (un) - R$ 8,42 R$ 8,42

2) Chave Phillips (3/16 x 4'') 8 1 Unidade R$ 7,68 (un) - R$ 7,68 R$ 7,68

3) Chave para energia (chave teste) 18 1 Unidade R$ 4,27 (un) - R$ 4,27 R$ 4,27

Valor Global:Valor Global:   R$ 20,37R$ 20,37

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 8,42 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 8,42 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 8,42

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Chave de fenda (3/16 x 4'')
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

13.338.681/0001-44

* VENCEDOR *

COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI R$ 5,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,57R$ 17,57

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO

Objeto:Objeto: Aquisição de ferramentas para atender as necessidades de manutenção da

Agência Fluvial de Humaitá.

Descrição:Descrição: CHAVE FENDACHAVE FENDA - CHAVE FENDA, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO,

MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16 POL,

COMPRIMENTO HASTE 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA

FOSFATIZADA, ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO

CatMat:CatMat: 337132337132 - CHAVE FENDA , MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL

CABO POLIPROPILENO, TIPO PONTA PHILIPS, BITOLA 3/16 POL, COMPRIMENTO

HASTE 4 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA FOSFATIZADA,

ACABAMENTO SUPERFICIAL HASTE NIQUELADO E CROMADO

Data:Data: 01/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 66/2021 /

UASG: 788340

Lote/Item:Lote/Item: 13/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RO

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

13.704.612/0001-07

* VENCEDOR *

BAO DE PESCA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 17,57

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,85R$ 7,85

Órgão:Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caeté/MG

Objeto:Objeto: AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

AUTARQUIA SAAE CAETE/MG

Descrição:Descrição: CHAVE DE FENDA 3/16 X 4"CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" - CHAVE DE FENDA 3/16 X 4"

Data:Data: 17/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Tomada de Preço

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 352021

Lote/Item:Lote/Item: 1/24

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 54.207.207.145/pronimtb/index.asp

?acao=1&item=2&flagRedFiltroLicit

acao=2

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: MG

Inc. II 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

17.926.188/0001-04

* VENCEDOR *

SINTAGMA ZENITE COMERCIO EIRELI R$ 7,85

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,50R$ 7,50

Órgão:Órgão: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Objeto:Objeto: Atender a demanda de materiais de construção para as Unidades da 12ª RPM no

ano de 2021

Descrição:Descrição: CHAVE DE FENDACHAVE DE FENDA - CHAVE DE FENDA - MATERIA-PRIMA: ACO; MEDIDA

NOMINAL: 3/16 X 4 POLEGADAS; CABO: MATERIAL ISOLANTE;

Data:Data: 30/11/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 1259968 000050/2021

Lote/Item:Lote/Item: 7/42

Ata:Ata: Link Ata

Homologação:Homologação: 01/12/2021 00:00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Fonte:Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: MG

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

22.743.030/0001-20

* VENCEDOR *

DEPOSITO MARTINS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA R$ 7,50

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO SUL

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICOES DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A REALIZACAO DE PEQUENOS

REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOS E REPARTICOES PUBLICAS A FIM DE

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO

MUNICIPAL

Descrição:Descrição: CHAVE DE FENDA - ACO CARBONO,NIQUELADA,MEDINDO 3/16 X 4¿CHAVE DE FENDA - ACO CARBONO,NIQUELADA,MEDINDO 3/16 X 4¿ -

CHAVE DE FENDA - ACO CARBONO,NIQUELADA,MEDINDO 3/16 X 4¿

Data:Data: 30/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Presencial

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 1113745-15-09-2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/231

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade:

UF:UF: MT

Inc. II 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

01.888.465/0001-93

* VENCEDOR *

MARGARETE ZILIO VIECELLI R$ 8,00

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,14R$ 7,14

Órgão:Órgão: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRODOWSKI

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA

Descrição:Descrição: CHAVE FENDA AÇO CROMO VANÁDIO (3/16" X 4")CHAVE FENDA AÇO CROMO VANÁDIO (3/16" X 4") - CHAVE FENDA AÇO

CROMO VANÁDIO (3/16" X 4")

Data:Data: 25/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 00009921

Lote/Item:Lote/Item: 1/474

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: 177.69.146.17:5757/Transparencia/

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II 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

10.350.473/0001-72

* VENCEDOR *

FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 7,14

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,14R$ 7,14

Órgão:Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO DE BRODOWSKI

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA

Descrição:Descrição: CHAVE FENDA AÇO CROMO VANÁDIO (3/16" X 4")CHAVE FENDA AÇO CROMO VANÁDIO (3/16" X 4") - CHAVE FENDA AÇO

CROMO VANÁDIO (3/16" X 4")

Data:Data: 25/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 00009921

Lote/Item:Lote/Item: 1/474

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: 177.69.146.17:5757/Transparencia/

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

10.350.473/0001-72

* VENCEDOR *

FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 7,14

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,14R$ 7,14

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA

Descrição:Descrição: CHAVE FENDA AÇO CROMO VANÁDIO (3/16" X 4")CHAVE FENDA AÇO CROMO VANÁDIO (3/16" X 4") - CHAVE FENDA AÇO

CROMO VANÁDIO (3/16" X 4")

Data:Data: 25/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 00009921

Lote/Item:Lote/Item: 1/474

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: 177.69.146.17:5757/Transparencia/

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II 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

10.350.473/0001-72

* VENCEDOR *

FLEX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA R$ 7,14

Item 2: Chave Phillips (3/16 x 4'')

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,00R$ 7,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e instalações.

Descrição:Descrição: JOGO DE FERRAMENTAJOGO DE FERRAMENTA - CHAVE PHILLIPS (D) 3/16 X 4.

CatMat:CatMat: 7045970459 - JOGO DE FERRAMENTA

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 16/2021 /

UASG: 160216

Lote/Item:Lote/Item: 62/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

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

34.641.081/0001-20

* VENCEDOR *

MIX REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA R$ 7,00

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 7,68 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 7,68 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 7,68

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Chave Phillips (3/16 x 4'')
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Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: DEPTO DE MANUTENÇÃO PÚBLICA 

Prefeitura Municipal de Restinga Seca/RS

Objeto:Objeto: VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVR3730 DA SECRETARIA DE OBRAS.

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4 - CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4

Data:Data: 16/11/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 378012021

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: restingaseca-portais.govcloud.com.

br/PronimTB/index.asp?acao=1&ite

m=2

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: RS

Inc. II 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

01.143.198/0001-25

* VENCEDOR *

VALDACIR A. R. RUBIN R$ 8,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,00R$ 9,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DO SUL

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISICOES DE

MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PARA A REALIZACAO DE PEQUENOS

REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOS E REPARTICOES PUBLICAS A FIM DE

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO

MUNICIPAL

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPS - ACO CARBONO, CABO EM POLIETILENO, MEDINDO 3/16,CHAVE PHILLIPS - ACO CARBONO, CABO EM POLIETILENO, MEDINDO 3/16,

1/4 E 5/16¿1/4 E 5/16¿ - CHAVE PHILLIPS - ACO CARBONO, CABO EM POLIETILENO,

MEDINDO 3/16, 1/4 E 5/16¿

Data:Data: 30/09/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Presencial

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 1113745-15-09-2021

Lote/Item:Lote/Item: 1/57

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade:

UF:UF: MT

Inc. II 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

01.888.465/0001-93

* VENCEDOR *

MARGARETE ZILIO VIECELLI R$ 9,00

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,03R$ 6,03

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRACAO

Objeto:Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Ferramentas diversas e materiais

utilizados em serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Indústria,

Comércio e Mineração-SEINC/PMPBA, conforme condições, quantidades e

exigências estabelecidas no Termo de Referência e seu anexo I.

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPSCHAVE PHILLIPS - Chave Phillips 3/16  x 4

Data:Data: 14/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:892046

Lote/Item:Lote/Item: 29/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 15/09/2021 16:33

Homologação:Homologação: 15/09/2021 16:33

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 60

UF:UF: AP

Inc. II 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

34.642.561/0001-06

* VENCEDOR *

A. N. GOMES EIRELI R$ 6,03
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Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,39R$ 5,39

Órgão:Órgão: MUNICIPIO DE ITAPIRA / (4) ITAPIRA

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE

FERRAMENTAS, PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO

MUNICÍPIO

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPSCHAVE PHILLIPS - Chave philips, ponta cruzada, haste em aço cromo vanádio,

acabamento niquelado, cabo injetado ou PVC, medindo: 3/16  x 4 .

Data:Data: 06/08/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºLicitação:885897

Lote/Item:Lote/Item: 80/1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 12/08/2021 17:15

Homologação:Homologação: 12/08/2021 17:15

Fonte:Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade:Quantidade: 21

UF:UF: SP

Inc. II 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

31.294.228/0001-65

* VENCEDOR *

GILSON GOMES LIMA R$ 5,39

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,00R$ 10,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

Objeto:Objeto: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO PELO PERIODO DE 12

MESES

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPS CHAVE PHILLIPS 3/16" X 4"HASTE EM CROMO VANÁDIO TREFILADO;3/16" X 4"HASTE EM CROMO VANÁDIO TREFILADO;

ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO; ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO; CONTÉM PONTA MAGNÉTICA ECONTÉM PONTA MAGNÉTICA E

FOSFATIZADA PARA MAIOR PRATICIDADE; FOSFATIZADA PARA MAIOR PRATICIDADE; ALTA RESISTÊNCIA AALTA RESISTÊNCIA A

IMPACTOS; IMPACTOS; CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO; CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO; INJETADO DIRETAMENTEINJETADO DIRETAMENTE

SOB A LÂMINA; RESISOB A LÂMINA; RESI - CHAVE PHILLIPS 3/16" X 4"HASTE EM CROMO VANÁDIO

TREFILADO; ACABAMENTO NIQUELADO E POLIDO; CONTÉM PONTA

MAGNÉTICA E FOSFATIZADA PARA MAIOR PRATICIDADE; ALTA RESISTÊNCIA A

IMPACTOS; CABO FABRICADO EM PVC RÍGIDO; INJETADO DIRETAMENTE SOB A

LÂMINA; RESISTENTE A ÁCIDOS, GRAXA E DISSOLVENTES ORGÂNICOS

Data:Data: 02/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: 00003321

Lote/Item:Lote/Item: 1/265

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: 45.70.136.200:2200/transparencia/

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: SP

Inc. II 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

31.437.591/0001-92

* VENCEDOR *

MATHEUS DA SILVA CONSTRUCOES R$ 10,00

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

Objeto:Objeto: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" E 1/4 X 1.1/2CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" E 1/4 X 1.1/2 - CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" E

1/4 X 1.1/2

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: MAT / SERV - CONCORRENCIA

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 90000421

Lote/Item:Lote/Item: 1/191

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: terrasanta.brasiltransparente.net/tr

ansparencia/

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: PA

Inc. II 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

08.905.700/0001-37

* VENCEDOR *

RAFAEL B. PICANCO R$ 8,00

Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:14:42 (IP: 186.235.158.134)
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Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERRA SANTA

Objeto:Objeto: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Descrição:Descrição: CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" E 1/4 X 1.1/2CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" E 1/4 X 1.1/2 - CHAVE PHILLIPS TOCO 3/16" E

1/4 X 1.1/2

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: MAT / SERV - CONCORRENCIA

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 90000421

Lote/Item:Lote/Item: 1/191

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: terrasanta.brasiltransparente.net/tr

ansparencia/

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: UND

UF:UF: PA

Inc. II 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

08.905.700/0001-37

* VENCEDOR *

RAFAEL B. PICANCO R$ 8,00

Item 3: Chave para energia (chave teste)

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN 

TA MARIA 

1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de material de consumo de comunicações e processamento

de dados para atender a demanda do Cmdo da 1ª Bda C Mec, 11ª Cia Com Mec

e demais unidades pertencentes a GCALC da Gu de Santiago-RS. ..

Descrição:Descrição: Chave De Teste ElétricoChave De Teste Elétrico - Chave de Fenda cromo vanádio 5mm X 125mm.

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 05/01/2022 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:160422

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 24/01/2022 11:22

Homologação:Homologação: 24/01/2022 14:33

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 17

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

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

28.697.784/0001-78

* VENCEDOR *

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 8,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,20R$ 4,20

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRANQUINHA

Objeto:Objeto: Aquisição de material de elétrico destinado às Secretarias Municipais de

Branquinha/AL.

Data:Data: 29/12/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:452021 / UASG:982721

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 4,27 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 4,27 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 4,27

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

1 Unidade Chave para energia (chave teste)
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Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNOqZ4esSXyQz%2fTcMQcI75G0wiPpLFcPeO 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNOqZ4esSXyQz%252fTcMQcI75G0wiPpLFcPeO 7 / 14

Cotação - Ferramentas (1011571)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 221

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160422&uasg=160422&numprp=142021&Seq=1


Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Cor Cabo: Azul 0, Aplicação: Identificação De Fase Em

Condutores 0, Comprimento: 135 NaN, Tipo Ponta: Chata 0, Características

Adicionais: Com Lâmpada Neon E Clipe 0, Material Cabo: Plástico 0, Material

Haste: Aço Cromo Vanádio 0, Tipo Haste: Isolada 0,

CatMat:CatMat: 251315251315 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Lote/Item:Lote/Item: /63

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 12/01/2022 09:33

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AL

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

02.737.774/0001-25

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO DE AMORIM FILHO R$ 4,20

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

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais e equipamentos de

manutenção predial para atender as demandas dos Campi e da Reitoria do

Instituto Federal de Brasília - IFB.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, material haste: plástico,

comprimento: 150 mm, tipo ponta: metal, material cabo: plástico, aplicação:

identificação de fase em condutores

CatMat:CatMat: 471779471779 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Data:Data: 07/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:158143

Lote/Item:Lote/Item: /258

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 49

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

09.664.031/0001-11

* VENCEDOR *

A A COSTA CONSTRUCOES EIRELI R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,19R$ 5,19

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 

18ªBrigada de Infantaria de Fronteira

Objeto:Objeto: Aquisição de ferramental destinado ao PELOTÃO DE OBRAS e PELOTÃO DE

MANUTENÇÃO E TRANSPORTE, da Cia C 18ª Bda Inf Fron e tem por objetivo,

proporcionar ao Cmdo da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira, as ferramentas

necessárias para execução dos trabalhos de manutenção e conservação das

instalações, assim como, as ferramentas necessárias para e execução do

serviços atinentes à manutenção das viaturas do Cmdo 18ª Bda Inf Fron e

Unidades Administrativas vinculadas à UG..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico digital, 12 a 220v, diplay lcd.

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 23/11/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160146

Lote/Item:Lote/Item: /72

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: MS

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

22.014.876/0001-20

* VENCEDOR *

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA R$ 5,19

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,84R$ 3,84

Data:Data: 29/10/2021 10:30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

6ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de insumos de oficinas, visando atender as diversas atividades

realizadas pelo 6º Batalhão de Engenharia de Construção..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE:

PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 150 MM, TIPO PONTA: METAL, MATERIAL CABO:

PLÁSTICO, COR CABO: AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CANETA,

PORTÁTIL, DETECÇÃO TENSÃO, SINAL DE ALERTA

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:212021 / UASG:160353

Lote/Item:Lote/Item: /54

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

01.631.853/0001-94

* VENCEDOR *

J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA R$ 3,84

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,47R$ 5,47

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM

Objeto:Objeto: Aquisição de material de alvenaria, Ferramental e pintura..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, material haste: plástico,

comprimento: 150 mm, tipo ponta: metal, material cabo: plástico, aplicação:

identificação de fase em condutores

CatMat:CatMat: 471779471779 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Data:Data: 26/10/2021 13:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:352021 / UASG:982333

Lote/Item:Lote/Item: /302

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 8

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

22.014.876/0001-20

* VENCEDOR *

FER - MAX FERRAMENTAS LTDA R$ 5,47

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,17R$ 3,17

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

3ºBatalhão de Comunicações de Exército

Objeto:Objeto: Pregão de aquisição de material elétrico e eletrônico, exclusivo do Grupo de

Controle e Acompanhamento das Licitações e Contratos da guarnição de Porto

Alegre (GCALC)..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, material haste aço carbono

temperado, comprimento 150 mm, tipo ponta chata, material cabo polipropileno,

características adicionais eletrônica com haste isolada.

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 21/10/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160385

Lote/Item:Lote/Item: /26

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 22/11/2021 13:59

Homologação:Homologação: 29/11/2021 19:35

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 336

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

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

20.784.313/0001-95

* VENCEDOR *

RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA R$ 3,17
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Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

Objeto:Objeto: Aquisição de Material Elétrico.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - CHAVE TESTE DE TENSÃO 150MM, DE 100-500V.

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 20/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160176

Lote/Item:Lote/Item: /53

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 18/11/2021 09:13

Homologação:Homologação: 23/11/2021 13:32

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 47

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

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

02.151.940/0001-07

* VENCEDOR *

MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,90R$ 5,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Hospital Universitário Lauro Wanderley

Objeto:Objeto: Aquisição de FERRAMENTAS destinadas a atender a demanda geral dos

serviços diários prestados pelo Setor de Infraestrutura Física. Considerando a

necessidade deste setor em prover com instrumentos de trabalho os

funcionários oriundos da nova contratação de mão-de-obra, com o intuito de

suprir as necessidades do Hospital Universitário Lauro Wanderley –

HULW/EBSERH.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, material haste: aço cromo

vanádio, tipo haste: isolada, comprimento: 135 mm, tipo ponta: chata, material

cabo: plástico, cor cabo: azul, características adicionais: com lâmpada neon e

clipe, aplicação: identificação de fase em condutores

CatMat:CatMat: 251315251315 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Data:Data: 15/10/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432021 / UASG:155023

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PB

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

42.440.902/0001-99

* VENCEDOR *

OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA R$ 5,90

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,00R$ 3,00

Órgão:Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

Objeto:Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de utensílios e ferramentas para os

cursos presenciais de capacitação profissional, visando atender as demandas do

Senai Taguatinga/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições

constantes deste Edital e seus Anexos..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - CHAVE DE TESTE PARA ELETRICISTA

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 13/10/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:452021 / UASG:925170

Lote/Item:Lote/Item: /27

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 12/11/2021 16:52

Homologação:Homologação: 12/11/2021 17:04

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 30

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

Relatório gerado no dia 09/02/2022 18:14:42 (IP: 186.235.158.134)
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Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

43.206.122/0001-41

* VENCEDOR *

ZION PAPELARIA, LANCHONETE VARIEDADE EIRELI R$ 3,00

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,91R$ 2,91

Órgão:Órgão: BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Ferragens, visando atender às necessidades da Base

Administrativa do Curado e das Organizações Militares do GCALC/Recife.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave teste 1/8 X 3. MOD. 1/8 X 3

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 07/10/2021 10:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:192021 / UASG:160225

Lote/Item:Lote/Item: /86

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 184

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PE

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

35.236.131/0001-57

* VENCEDOR *

GGV COMERCIAL EIRELI R$ 2,91

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,08R$ 3,08

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

6ªDivisão de Exército 

8ªBrigada de Infantaria Motorizada 

9ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de material hidráulico para o 9º BIMtz e Participantes..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, chave de teste eletrico

CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO

Data:Data: 23/09/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160379

Lote/Item:Lote/Item: /43

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 160

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

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

26.950.671/0001-07

* VENCEDOR *

LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R$ 3,08

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,50R$ 4,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA 

3ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais para perfuração e instalação de poços artesianos.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - CHAVE PARA TESTE DE CORRENTE ELÉTRICO, COM

LÂMPADA C/ NEON DE 100 A 500V, PADRÃO ABNT

Data:Data: 17/09/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160202

Lote/Item:Lote/Item: /51

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 7386573865 - CHAVE DE TESTE ELETRICO Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PI

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.697.784/0001-78

* VENCEDOR *

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA R$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,10R$ 4,10

Órgão:Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Município de Nova Friburgo

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Elétrico (Lâmpadas, reatores,

tomadas, etc) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços

Públicos da Prefeitura de Nova Friburgo. Atenção: Em relação às divergências

apresentadas entre as especificações dos itens, descritas no ComprasNet e as

descritas no edital licitatório, deverá prevalecer, obrigatoriamente, as

especificações descritas no Edital Licitatório.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, material haste: plástico,

comprimento: 150 mm, tipo ponta: metal, material cabo: plástico, aplicação:

identificação de fase em condutores

CatMat:CatMat: 471779471779 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Data:Data: 16/09/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:672021 / UASG:985867

Lote/Item:Lote/Item: /39

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RJ

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

13.338.681/0001-44

* VENCEDOR *

COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI R$ 4,10

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,50R$ 3,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE AEREA DE RECIFE

Objeto:Objeto: Aquisic¸a~o de Materiais diversos (MATERIAIS HIDRAULICO, ELE'TRICO,

PINTURA, ALVENARIA, FERRAMENTAS, CONSUMO PARA ROC¸ADEIRAS E

CONSUMO GERAIS), visando atender a's necessidades dos Destacamentos

subordinados ao Terceiro centro integrado de defesa ae'rea e controle de tra'fego

ae'reo (CINDACTA III), conforme condic¸o~es, quantidades e exige^ncias

estabelecidas no Ape^ndice I deste instrumento.

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - CHAVE DE FENDA TESTE, PONTA CHATA, HASTE EM

AC¸O CARBONO TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO INJETADO,

CIRCUITO ELE'TRICO ATIVADO ATRAVE'S DE BOTA~O NA EXTREMIDADE DO

CABO, LA^MPADA DE NEON, APROPRIADA PARA 80 - 250V, SUPORTE

PLA'STICO1/8X3

CatMat:CatMat: 389055389055 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:872021 / UASG:120632

Lote/Item:Lote/Item: /394

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: UNIDADE

UF:UF: PE

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

08.658.622/0001-13

* VENCEDOR *

J. J. VITALLI R$ 3,50

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,02R$ 3,02

Data:Data: 16/08/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160420

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN 

TA MARIA 

1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada 

19ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto:Objeto: Aquisição de material de construção, elétrico, hidráulico e ferramentas em geral

visando suprir as necessidades das Unidades pertencentes ao Grupo de

Coordenação e Acompanhamento de Licitações e Contratos (GCALC) da 1ª

Brigada de Cavalaria Mecanizada, sendo todas as Unidades Participantes

sediadas na Guarnição de Santiago..

Descrição:Descrição: Chave de teste elétricoChave de teste elétrico - Chave de teste elétrico, material haste: plástico,

comprimento: 150 mm, tipo ponta: metal, material cabo: plástico, cor cabo: azul,

características adicionais: caneta, portátil, detecção tensão, sinal de alerta

CatMat:CatMat: 389055389055 - CHAVE DE TESTE ELÉTRICO

Lote/Item:Lote/Item: /103

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 88

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: RS

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

10.463.704/0001-54

* VENCEDOR *

AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI R$ 3,02

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,00R$ 7,00

Órgão:Órgão: OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Objeto:Objeto: VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME

REQUISIÇÃO NUMERO 93046.

Descrição:Descrição: CHAVE TESTECHAVE TESTE - CHAVE TESTE

Data:Data: 13/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 20982021

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: hulhanegra-portais.govcloud.com.br

/pronimtb/index.asp?acao=1&item=

2

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: RS

Inc. II 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

00.830.375/0001-89

* VENCEDOR *

JOAO PEDRO, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA R$ 7,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00R$ 4,00

Órgão:Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Objeto:Objeto: MATERIAL MANUTENÇÃO CRAS/SMAS

Descrição:Descrição: CHAVE TESTECHAVE TESTE - CHAVE TESTE

Data:Data: 25/11/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 19552021

Lote/Item:Lote/Item: 1/18

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: hulhanegra-portais.govcloud.com.br

/pronimtb/index.asp?acao=1&item=

2

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: RS

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

00.830.375/0001-89

* VENCEDOR *

JOAO PEDRO, COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA R$ 4,00
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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.
Estimados os valores dos insumos, na forma

indicada pela SEIC no Despacho 1011563, devolvo os autos à
EJE, em atenção ao Despacho 1006636.

Nesse propósito, solicito que, após a consolidação
das planilhas que servirão de anexo ao TR (doc. 1006337), o
feito siga a validação a cargo da SPPAC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/02/2022, às 01:26, 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
1014292 e o código CRC 8F84B757.

0001071-98.2021.6.02.8000 1014292v1
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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 fevereiro de 2022.
Em atenção ao Despacho GSAD (1014292), informo

que a servidora LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO estará de
férias até 04/03/2022.

Atenciosamente,
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 17/02/2022, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015609 e o código CRC 66E79140.

0001071-98.2021.6.02.8000 1015609v1
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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 fevereiro de 2022.
Com as devidas vênias, em correção ao despacho

anterior, informo que a servidora LINDINEIDE OLIVEIRA
CARDOSO retornou às atividades na data de hoje.

Razão pela qual, destino os ao seu crivo.
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, 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
1017069 e o código CRC 9525BFD7.

0001071-98.2021.6.02.8000 1017069v1
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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

1-OBJETO
Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de

urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades do
Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possuirá para as

próximas eleições um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo:
962 UE2009, 1.776 UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter armazenadas 3.530 UE2009
que não serão utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias de urna
eletrônica adicionais atualmente disponíveis (com previsão de chegada
de 688 novas unidades, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

2.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

2 . 3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias externas, faz-se necessária limpeza, formatação e
organização das mídias (mídias de aplicação e mídias de resultado)
utilizadas nas eleições anteriores, bem como o controle e armazenamento das
peças e suprimentos necessários para o funcionamento das urnas.

 
3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.1 A referida aquisição está em consonância com o Planejamento

Estratégico 2021-2026 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, instituido
através da Portaria Presidência nº 477/2021, incluindo-se na missão de
"garantir a legitimidde do processo eleitoral" e na visão de futuro de
"consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto a
efetividade, transparência e segurança", (0941481), relacionados a objetivos e
iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da
segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a
melhoria de processos de trabalho.

3.2 Também encontra-se alinhada à necessária previsão
orçamentária, Despacho 0999310 aponta programação orçamentária na POA
2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE

SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 A presente licitação será feita na modalidade Pregão

Eletrônico, por se tratar de serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002,
Decreto n. 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e  Lei nº 8.666/1993.

4.2 A presente licitação dar-se-á em um único lote, pelo menor
preço global.

4.3 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos
pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre
os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

 
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da

contrtação abrangem o seguinte:
LOCAL DE HORAS QUANTIDADE
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ITEM DESCRIÇÃO ALOCAÇÃO DOS
POSTOS

EXECUÇÃO
DOS

SERVIÇOS

HORAS
SEMANAIS
(LIMITE)

QUANTIDADE
ESTIMADA
DE POSTOS

1

Serviços de
auxiliar de

apoio à
conservação

de urnas,
mídias e

suprimentos.

GALPÃO DE
ARMAZENAMENTO

DE URNAS -
Maceió/AL

Fórum Eleitoral
Desembargador
Moura Castro,

à Avenida
Fernandes

Lima, 3.487,
Gruta de

Lourdes, CEP:
57.052-405,

neste município
de Maceió,
capital do
estado de
Alagoas.

40
(quarenta) 05 (cinco)

 
5.2 Local de realização dos serviços
5.2.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas.

 
5.3 Do prazo para início da execução e do horário de

prestação dos serviços
5.3.1 A data de início da execução dos serviços será indicada na

ORDEM DE SERVIÇO, a qual será encaminhada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

5.3.2 A prestação de serviços de conservação de urnas
eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais,  de segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

5.3.3 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização do Diretor-
Geral.

5.3.4 A contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
horário de intervalo para repouso e alimentação

 
5.4 Dos serviços de Auxiliar de Apoio às Eleições que serão

realizados
5.4.1 As principais atividades de conservação das urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

5.4.1.1 Recarregar as baterias de urna eletrônica internas
das urnas eletrônicas;

5.4.1.2 Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento de medição disponibilizado
pelo TRE/AL;

5.4.1.3 Recarregar as baterias de urna
eletrônica externas ou de reposição;

5.4.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

5.4.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
conexão com o TM);

5.4.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que
apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

5.4.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

5.4.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

5.4.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

5.4.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
5.4.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (Mídia de

Aplicação-MA e/ou Memória de Resultado-MR);
5.4.1.12 Remover os lacres de eleição;
5.4.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas

faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

5.4.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;
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5.4.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

5.4.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Mídias de Resultado - MR com dados
do STE e relatórios extraídos do STE;

5.4.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

5.4.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
seguintes atividades:

5.4.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão
conservadas;

5.4.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma
de armazenamento utilizada no local;

5.4.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando
necessário;

5.4.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas
dentro do local de armazenamento;

5.4.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os
suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;

5.4.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão
estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;

5.4.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,
empilhando-as conforme orientações da SPLOG;

5.4.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e
condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

5.4.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

5.4.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

5.4.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

5.4.1.18.13 Formatação das mídias;
5.4.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
5.5 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
5.6 Horário para realização dos serviços
5.6.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 7h às 19h.

5.6.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização da Direção-
Geral do TRE/AL.

5.6.3 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
horário de intervalo para repouso e alimentação.

 
5.7 Necessidade de Serviço Extraordinário
5.7.1 A realização de serviço extraordinário ocorrerá em anos

eleitorais nos dois meses anteriores e no mês de realização das
eleições (Mês-Eleição). Serão autorizados serviços extraordinários,
mediante solicitação prévia do Gestor do contrato, contendo a estimativa de
horas e autorização do Diretor-Geral.

5.7.2 Os serviços extraordinários deverão ser faturados em
separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do
comprovante de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, com base nos
serviços efetivamente executados.

Meses de Dia da Qtd.
Dias da

Quantidade
de Postos

Horas Extras
a serem Multiplicador Total de
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execução Semana Dias da
Semana

de Postos
Estimada

a serem
executadas da HE Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

 
5.8 Ferramentas
5.8.1 Aos empregados da Prestadora de Serviço deverão ser

fornecidas, às expensas da Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre que estiverem danificadas ou
impróprias para o uso nos serviços de conservação:

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

 
5.8.2 Os valores estimados para este item econtra-se no ANEXO

IV deste Termo de Referência.
 
5.9 Uniformes
5.9.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA.

5.9.2 Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens,
cujos valores estimados encontram-se no ANEXO II do presente Termo de
Referência:

Item Especificação Quantidade por
posto de trabalho

Vida útil
(meses)

1
BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta)
palmilha de montagem sintética, higiênica,
antibactericida e solado em poliuretano
monodensidade

2 12

2 CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da região 2 6

3 CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido
adequado às condições climáticas da região 2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão 2 6
5 CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com

presilha ou cordão para fixação 1 12

6
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com
dois bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço
da Justiça Eleitoral" em amarelo

2 6

 
5.10 EPI - Pandemia Sars Covid
5.10.1 A CONTRATADA deve fornecer equipamentos de proteção

individual (EPIs) para a mão de obra envolvida na execução dos serviços,
compostos, no mínimo, pelos seguintes itens, cujos valores estimados
encontram-se no ANEXO III, do presente Termo de Referência:

 

Item Especificação
Quantidade por
posto de
trabalho
(mensal)

Número
de
postos

Número
de
meses

Total
Anual

1 Máscara descartável de proteção facial
tripla camada com clipe nasal e elásticos 60 unidades 5 12 3.600

unidades
2 Alcool em gel 70% de uso individual 1 litros 5 12 60 litros

 
5.10.2 Cabe à CONTRATADA adotar medidas de precaução e

incentivo à política de vacinação, mostrando a importância deste ato para a
proteção do meio ambiente de trabalho.
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5.10.3 À CONTRATADA cumpre estabelcer regras claras sobre a
obrigatoriedade da vacina, devendo prever prazos para seu cumprimento pelo
empregado. Essas determinações podem ter como objetivo a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, para a preservação da saúde e segurança no
meio ambiente laboral (artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988),
em respeito à função social da empresa.

5.10.4 A recusa injustificada  do prestador de serviços em
relação a vacinar-se contra o Sars Covid constitui justa causa para extinção
do contrato de trabalho, configurando ato de indisciplina do empregado
(artigo 482, "h", da CLT), ou seja, o descumprimento de ordens gerais
estabelecidas pelo empregador no exercício do poder de direção (artigo 2º da
CLT).

 
5.11 Critérios de sustentabilidade

5.11.1 A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de
saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas
do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.11.2 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora nº 6 do MTE ou das que vierem a substituí-la.

5.11.3 O TRE/AL deverá estabelecer período adequado para
a orientação e ambientação dos trabalhadores às políticas de
responsabilidade socioambiental adotadas no Tribunal, durante toda a
vigência do contrato.

5.11.4 A CONTRATADA deve cumprir integralmente as
obrigações constantes nos itens 10.16 e 10.38 deste Termo de Referência.

5.11.5 A CONTRATADA é responsável pela manutenção das
condições acima descritas, o que poderá ser verificado constantemente
durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual,
garantido o direito à ampla defesa.

 
5.12 Declaração de conhecimento das condições

5.12.1 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá
apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do
contrato.

 
6 – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
6.1 No custo dos serviços deverão estar inclusos todos os gastos

com a mão de obra e uniformes. No ANEXO II consta especificação detalhada
dos uniformes necessários, com as estimativas previstas para o período de 01
(um) ano, para subsidiar a proposta do licitante.

6.2 Para atender à demanda, a CONTRATADA deverá prever um
quantitativo de funcionários suficiente para a execução ótima dos serviços, os
quais são realizados de forma contínua e simultânea ao longo da jornada
diária.

6.3 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

6.4 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho era inicialmente de 30 (trinta)
unidades.

6.5 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estimava-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para
realização das atividades seria de 6 (seis) postos de trabalho.

6.6 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível
no Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária
por posto de trabalho é de aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade ideal para este
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas de 5 (cinco) postos
de trabalho.

 
7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS
7.1. O quadro abaixo demonstra os custos estimados para os

serviços descritos neste termo.

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição

dos Serviços
 

 
Valor

Mensal
do

Posto
(R$)

 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

Serviços Extraordinários em
ANO Eleitoral

 
Custo Anual do

serviços em
ANO Eleitoral

(serviços
ordinários +

extraordinários)

Qtd. fixada de
horas de
serviço

extraordinário

Valor
(R$)

Total
Anual

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

 05 12      
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suprimentos.
 Total R$   R$   R$ R$ 

 

*O Instrumento Normativo utilizado para formação da planilha de custos foi a Convenção Coletiva
de Trabalho 2021/2021 do  SIND DAS EMP DE ASEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DE AL, CNPJ nº
24.256.042/0001-56, registrada no sistema mediador do Ministério do Trabalho emprego da
seguinte forma: NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000031/2021 DATA DE REGISTRO NO MTE:
10/02/2021 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR004638/2021 NÚMERO DO PROCESSO:
13057.100093/2021-09 DATA DO PROTOCOLO: 08/02/2021 Tabelas Salariais: para o posto de
AUXILIAR DE APOIO À CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS, utilizou-se a tabela
correspondente à categoria de Auxiliar Administrativo II.

7.1.1 O valor total estimado da contratação em ano NÃO
eleitoral MENSAL é R$ 18.054,92 (dezoito mil cinquenta e quatro reais e
noventa e dois centavos) e o valor ANUAL de R$ 216.659,07 (duzentos e
dezesseis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sete centavos).

7.1.2 O valor total estimado da contratação em ano eleitoral
(ANUAL) de R$ 234.765,87 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), considerando a
realização de serviços extraordinários no valor estimado de R$ 18.106,80
(dezoito mil cento e seis reais e oitenta centavos).

7.2. O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,
sem acréscimos de 50% ou 100%, já que no cálculo da quantidade de
horas tais acréscimos já foram computados, conforme a tabela a
seguir:

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd. Dias
da Semana

Quantidade de
Postos Estimada

Horas
Extras a
serem
executadas

Multiplicador
da HE

Total de
Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS
8.1. O LICITANTE deverá apresentar em sua proposta, além dos

itens de habilitação exigidos, as seguintes informações:
a) Planilha de Custos da mão de obra envolvida na execução

dos serviços, bem como do custo dos uniformes, conforme modelos
constantes nos ANEXOS II a V com as respectivas memórias de cálculo.

b) Quadro-resumo idêntico ao modelo apresentado abaixo,
preenchendo todos os dados nele constantes, entre os quais os referentes
ao quantitativo de postos de serviço com os custos unitários e totais, com
as respectivas memórias de cálculo, quando cabíveis.

c) Convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria em
que se fundamentou para formar a sua planilha de custos.

 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição dos Serviços

 

 
Valor

Mensal
do Posto

(R$)
 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor Total
Anual (R$)

 

Serviços Extraordinários em ANO
Eleitoral

 
Custo Anual do

serviços em
ANO Eleitoral

(serviços
ordinários +

extraordinários)

Qtd. fixada de
horas de
serviço

extraordinário

Valor
(R$)

Total
Anual

1 Auxiliar de apoio à conservação de
urnas, mídias e suprimentos.

R$
3.610,98 05 12 R$

216.659,07 840 R$
21,56

R$
18.106,80 R$ 234.765,87

 Total R$ 234.765,87

 
8.2 O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,

sem acréscimos de 50% ou 100%, já que no cálculo da quantidade de horas
tais acréscimos já foram computados.

8.3 Fixou-se a quantidade dos serviços extras em 840 horas,
conforme subitem 7.2.
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9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.

9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do
serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da
fatura de serviços da contratada.

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da
Contratada, tais como:

9.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da
Contratada, devendo reportarse somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados.

9.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas.

9.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos
trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado.

 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme as especificações deste

Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.1 A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente
de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia exigida no edital ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados devidamente habilitados para a
execução do objeto, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;

10.5 Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços
contratados;

10.7 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.8. Arcar com todos os custos necessários à completa e correta
execução dos serviços;

10.9. Agir segundo as diretrizes do CONTRATANTE e legislação
pertinente;

10.10. Cumprir horários e periodicidade para execução dos
serviços, conforme definido pela CONTRATANTE, considerando a jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termo do item 5.3;

10.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
nas normas legais pertinentes;

10.12. Garantir a reposição imediata nos casos de faltas,
impedimentos ou acréscimo de quantitativos;

10.13. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados,
por meios próprios ou mediante fornecimento de vale-transporte, para a
cobertura do trajeto residência-trabalho e vice-versa (inclusive em casos de
paralisação de transportes coletivos);

10.13.1. Os valores referentes ao vale-transporte só serão
pagos pelos dias efetivamente trabalhados.

10.14. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à
substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

10.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal
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súbito, por meio de seus encarregados ou preposto.
10.16. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de

incêndios nas áreas da CONTRATANTE e quanto ao uso sustentável dos
recursos.

10.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de
acidentes de trabalho, conforme exigência legal.

10.18. Atender prontamente quaisquer exigências do
representante da Administração, inerentes ao objeto da contratação.

10.19. A CONTRATADA deverá indicar, formalmente, quando da
assinatura do contrato, preposto para dirimir questões pertinentes à
execução do objeto da licitação durante toda a sua vigência, com capacidade
gerencial e poderes para solucionar questões referentes ao instrumento
contratual e aos empregados que prestarem serviço ao TRE/AL, informando
números de telefone, whatsapp, e-mail e endereço.

10.19.1 A disponibilização do preposto não resultará em
acréscimos aos preços contratados.

10.20. A empresa deverá apresentar mensalmente, anexada à
nota fiscal/fatura, ou sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, do pagamento dos salários e demais
benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante.

10.20.1 A ausência da documentação pertinente ou da
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e relativas ao FGTS implicará a possibilidade de retenção do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

10.20.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados
na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da
falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, seguindo as seguintes etapas:

(i) reter imediatamente o pagamento das faturas e exigir a
emissão das Guias de recolhimento de contribuições
previdenciárias e FGTS por parte da empresa, uma vez
que esta é a única responsável legal com possibilidade de
realizar tal ação;

(ii) em caso de não comprovação da regularidade por parte
da empresa dentro dos prazos previstos em contrato, o
órgão poderá utilizar os valores retidos para
pagamento direto dos salários aos empregados, bem
assim das referidas Guias de recolhimento;

(iii) em caso de negativa expressa da empresa para
emissão dos documentos, o órgão contratante
deverá utilizar-se dos valores retidos cautelarmente
para realizar o depósito judicial dos valores, para
garantir o direito dos trabalhadores alocados na
prestação do serviço;

(iv) em qualquer das situações elencadas, faz-se necessário,
ainda, comunicar as irregularidades à Receita Federal e
ao Ministério do Trabalho, bem como proceder a
aplicação das sanções previstas em contrato.

10.21. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT em relação
ao pagamento de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob
pena de aplicação de sanções administrativas.

10.22. Pagar aos profissionais os adicionais devidos, caso
executem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei.

10.23 Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:

10.23.1 Relação dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso;

10.23.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

10.23.3 Exames médicos admissionais dos empregados que
prestarão os serviços;

10.23.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

10.23.5 Os documentos acima mencionados deverão ser
apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

10.24 Apresentar mensalmente, anexado à nota fiscal/fatura, os
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documentos listados a seguir, dos alocados vinculados à prestação dos
serviços, referente ao mês imediatamente anterior àquele que está sendo
faturado:

10.24.1 Comprovante de depósito do salário dos funcionários
em conta-corrente ou conta-salário;

10.24.2 Repasse do crédito relativo ao vale-transporte e vale-
alimentação no valor estabelecido na convenção coletiva de trabalho da
categoria;

10.24.3 Relação GFIP/SEFIP, exclusivamente, dos alocados
que laboram no TRE/AL, com o respectivo protocolo de envio;

10.24.4 Cópia da folha de pagamento analítica e sintética em
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

10.24.5 Guia de recolhimento do FGTS e INSS e respectivo
comprovante de depósito.

10.25 Apresentar, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato,
os seguintes documentos:

10.25.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do CONTRATANTE;

10.25.2 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a
qualquer mês de prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;

10.25.3 Comprovantes de entrega de benefícios
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que
estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e a qualquer
empregado;

10.25.4 Comprovantes de realização de eventuais
treinamentos que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

10.26. Apresentar a documentação abaixo relacionada, quando
da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias:

10.26.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

10.26.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária
e do FGTS referentes às rescisões contratuais;

10.26.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

10.27 Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.28 Quando não for possível a verificação da regularidade da
empresa no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo
da notificação, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante as

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.29 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;

10.30 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à CONTRATANTE;

10.30.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e
formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

10.31 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados
alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua
plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.32 Autorizar a Administração contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
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obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis;

10.32.1 Quando não for possível a realização desses
pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados
junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.34. Instruir seus empregados, no início da execução
contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos
órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.34.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet,
por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;

10.34.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;

10.34.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.35 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de
empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.36 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples
Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.37 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a
contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

10.37.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a
contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do
Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação.

10.38 A CONTRATADA deve, antes da efetivação da contratação,
comprovar, mediante, declaração, as seguintes condições: o

10.38.1 Não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº
540/2004;

10.38.2 Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao
trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e
170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro;
do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções
da OIT nos 29 e 105.

 
11 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de

acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução
contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento
dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado,
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a
solução de problemas relativos ao objeto.

11.3 As atividades de fiscalização da execução contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
efetivadas com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração
falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

11.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por
servidor lotado no local da prestação dos serviços, tendo como substituto o
Chefe da SPLOG, e a gestão do contrato ficará a cargo da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, que verificará se o serviço está em conformidade com as
especificações técnicas, determinando o que for necessário à regularização
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das faltas ou defeitos observados.
11.5. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE

e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte o serviço prestado, se em desacordo com o Contrato.

11.7. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas
de boa técnica e qualidade, bem como disposições técnicas constante deste
termo de referência e do Edital.

11.8. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva
responsável pela execução dos serviços, a CONTRATANTE se reserva o direito
de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, podendo para
isso, entre outras coisas:

11.8.1 Notificar imediatamente a CONTRATADA acerca de
qualquer problema na execução do serviço, fixando prazo para sua
correção;

11.8.2 Examinar toda a documentação referente ao
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da
execução do objeto, como, por exemplo, os elencados nos subitens 10.23 a
10.26.

11.9 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução dos serviços contratados, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Qualquer irregularidade será comunicada ao Gestor do Contrato, para que
tome as devidas providências.

11.10 As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade
competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

11.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

11.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o
disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

 
12 – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Como regra, a execução dos serviços obedecerá ao limite de

40 (quarenta) horas semanais, conforme subitem 5.1 e legislação vigente.
12.2 Em ANO ELEITORAL, de acordo com a necessidade da

CONTRATANTE, poderão ocorrer serviços extras – assim considerados os que
se estenderem, nos dias úteis e sábados, para além do limite de horas previsto
ou que sejam prestados aos domingos e feriados.

12.3. Não serão permitidos os serviços extras sem a prévia
autorização – por escrito – do Diretor-Geral, a qual será antecedida dos
seguintes procedimentos:

12.3.1 Solicitação formal ao Ordenador de Despesas, com
vistas à obtenção de autorização prévia para execução da despesa;

12.3.2 A existência de disponibilidade orçamentária.
12.4 Os serviços extras deverão ser faturados em separado. A

nota fiscal será acompanhada das memórias de cálculo e da documentação
comprobatória do cumprimento das obrigações previdenciárias e trabalhistas,
quando cabíveis.

 
13 – DO PAGAMENTO
13.1 Ao final de cada período mensal, a fiscalização do contrato

deverá verificar o cumprimento de todas as obrigações e especificações
constantes do Contrato, do Edital e dos demais documentos integrantes do
procedimento licitatório e a conformidade com a legislação de regência, bem
como apurar a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, em consonância com os indicadores (IMR) previstos neste
instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada. Todas as informações deverão ser registradas em
relatório circunstanciado que será encaminhado ao Gestor do Contrato.

13.2 Após esta etapa, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos serviços.

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento, pela Contratante, da Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o
detalhamento dos serviços executados e ser acompanhada das seguintes
comprovações:

13.3.1 Comprovantes da quitação das obrigações trabalhistas
do mês imediatamente anterior ao vencido (equivalente ao mês anterior ao
da execução dos serviços indicados na Nota Fiscal emitida), especialmente
de pagamento dos salários de todos os empregados que trabalharam na
execução dos serviços, através de estabelecimento bancário em conta
salário, e da entrega dos vales transportes e auxílio-alimentação.

13.3.2 Comprovantes da quitação dos encargos trabalhistas e
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previdenciários, devidamente pagos no mês de apresentação da Nota
Fiscal, especialmente:

a) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento, tomador de serviço/obra.

b) Relação de Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento – Empresa FGTS.

c) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet, relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

d) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário
ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela
Internet.

e) Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e outras Entidades e Fundos por FPAS –
Empresas.

f) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social (GFIP), relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

g) Folha de pagamento, específica para o tomador de
serviços TRE/AL.

13.4 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao
FGTS ensejará a possibilidade de retenção do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, ou mesmo de pagamentos diretos
aos trabalhadores, nos termos do subitem 10.32.

13.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.

13.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.

13.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

13.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

13.10 Para fins de pagamento, serão utilizadas as disposições
constantes da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021 e
daquela que vier a substituí-la.

 
14 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias
após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação.

14.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

14.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
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natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
14.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se

contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da
Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.

14.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do
Código Civil.

14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação
de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

14.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.

14.12 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência
do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

14.13 O garantidor não é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer
tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

14.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões
previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do
Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

14.16 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa
comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

14.17 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços
contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da não comprovação:(i) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (ii) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de
prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 – O Contrato terá duração de 12 meses, contados do
primeiro dia útil após a data da sua publicação, podendo ser prorrogado, por
igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de serviços de
natureza contínua, conforme art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e subitem 2.7 deste
instrumento.

 
16 – SUBCONTRATAÇÃO
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
17 – DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA

FATURAMENTO
17.1 O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO define, em

bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento (IN 05/2017 - MPDG).

17.2 Haverá o estabelecimento de metas a serem cumpridas,
representadas por indicadores relacionados a imperfeições que medirão a
qualidade da prestação dos serviços, conforme metodologia descrita no
ANEXO I.

17.3 A fiscalização do contrato deve avaliar constantementea
execução do objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou
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b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

17.4 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de
outros mecanismos para a avaliação da prestação do sserviços.

17.5 Durante a execução do objeto o fiscal técnico designado
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.6 O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da
contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.6.1. O preposto deverá apor assinatura no documento,
tomando ciência da avaliação realizada.

17.6.2 A contratada poderá apresentar justificativa para a
prestaçãodo serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.7 Na hipótese de comportamento contínuo de
desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.8 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços de que trata este item.

17.9 O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

17.10 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.11 A fiscalização poderá utilizar-se de mecanismos digitais
para aferição dos resultados pretendidos, desde que comunique à
CONRATADA  a forma adotada.

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Com fundamento no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, ficará

impedido de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da avença, aquele que:

18.1.1 Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato;

18.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame;

18.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.4 Não mantiver a proposta;
18.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.7 Cometer fraude fiscal.
18.2. Para fins do subitem 18.1, considera-se:

I- retardar a execução do objeto, na fase da
licitação: qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom
andamento da licitação, inclusive deixar de entregar documento no prazo
assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no
julgamento ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro
de preços;

II- não manter a proposta: a ausência de seu envio, bem como
a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o
pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na
demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual: o inadimplemento grave
ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado, conforme
descriminado no item 10.5;

IV – fraudar na execução contratual: a prática de qualquer
ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em
erro a Administração Pública;

V – comportar-se de modo inidôneo: a prática de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução
deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu
teor original.

18.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
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(i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento
de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;

(ii) Multa de:
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serão consideradas independentes entre si.

 
(iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com

o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

(iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com
órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados.

18.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no
subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa neste Termo de Referência.

18.5 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v”
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são
atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU
CORRESPONDÊNCIA
Percentual do valor do

contrato
1 0,2%
2 0,4%
3 0,8%
4 1,6%
5 3,2%

 

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO DA FALHA GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

3
 Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do

serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e

por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02
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8
Substituir empregado que se conduza de

modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e

por dia;
01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e por

ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do

contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11
Fornecer uniformes, equipamentos e EPI's
para seus empregados nas especificações,
quantitativo e periodicidade indicada no

Edital
03

18.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da
Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.10 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os
prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se
houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.

18.14 A apuração e o julgamento das demais infrações
administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

 
19 – DA VISTORIA
19.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua

proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08h às 12 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (82) 9114-9951, (82) 2122-7738 ou através do
e-mail splog@tre-al.jus.br podendo sua realização ser comprovada por
declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte
por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
este órgão ou entidade.

19.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
a abertura da sessão pública.

 
20 – CONTA VINCULADA
20.1 Em razão do disposto na Resolução nº 169/2013 do Conselho

Nacional de Justiça, por tratar-se de serviços continuados, com dedicação
exclusiva da mão de obra, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a
férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa
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causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS,
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAP/SEBRAE
etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, a serem pagas pelo TRE/AL à
Contratada para prestar serviços de forma contínua, serão destacadas do
pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA e depositadas
exclusivamente em banco público oficial, conforme regras previstas no Edital e
no Contrato.

20.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de
correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e a instituição financeira.
Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de
Cooperação Técnica.

20.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste
Termo de Referência que sejam retidos por meio da contadepósito, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a
prestar os serviços.

20.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para
operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.

 
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

(REPACTUAÇÃO)
21.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no

mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se
seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°
9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da IN 05/2017-SEGES/MPDG.

21.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas
quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários
à execução do serviço.

21.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado:

21.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à
data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

21.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos
e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de
preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa.

21.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços
do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno
de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma
parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a
data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada.

21.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação
encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do
direito à repactuação.

21.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido
prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

21.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

21.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

21.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da
apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de
preços do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha
sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou
ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder
aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido
tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

21.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.
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coletivas das categorias envolvidas na contratação.
21.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de

benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

21.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de
obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos
serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada
da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à
variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a
CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento IPCA-15, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do
Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou

de preços correspondente à data fixada para entrega da
proposta da licitação

I = Índice relativo ao mês do reajustamento
21.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de

reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

21.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a
repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de
insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor;

21.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo
aditivo;

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa
à repactuação;

21.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes,
sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

21.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de
obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

21.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no
prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega
dos comprovantes de variação dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso
enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

21.18. As repactuações serão formalizadas por meio de
apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso
em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

21.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia
contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de
5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a
repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

 
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
22.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade

fiscal e trabalhista são disciplinadas no edital.
22.2  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos

pelo fornecedor estão previstos no edital.
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22.3  Os critérios de qualificação técnico-operacional a serem
atendidos pelo fornecedor serão:

22.3.1  Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por
pessoa de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação.

22.3.1.1 Comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

22.3.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos
após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05/2017-SEGES/MPDG;

22.3.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de
3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço
global.

22.5. As regras de desempate entre propostas são as
discriminadas no edital.

 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
23.1. O custo estimado da contratação é de R$ 
 
24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
24.1 Os recursos orçamentários estão previstos no Plano Anual

de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, exercício 2022.
24.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão

à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: CSELE
Fonte de Recursos: 0100
PTRES: 167869
ND: 33.90.40-12 
Plano Interno: UEL MANPREV
Plano de Trabalho: 10.14101.02.061.0570.4269.0001 -

Pleitos Eleitorais - NACIONAL
 
 
25. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
25.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica:

a) todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Aplica-se à contratação o disposto na Lei 10.520/2002 e,

subsidiariamente, os seguintes normativos: Lei nº 8.666/1993; Lei
Complementar n.º 123/2006; Instrução Normativa nº 5/2017- MPDG; Resolução
CNJ nº 169/2013; Resolução TSE n° 23.234/2010 e Decreto nº 10.024/2019.

26.2 Para fins de pagamento, aplica-se à contratação as
disposições da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021.

26.3 A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do
TRE/AL, o qual tem por missão “garantir a legitimidade processo eleitoral”, e
estrategicamente ligada aos objetivos de “Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária” e “Agilidade e Produtividade na
Prestação Jurisdicional”.

26.4 São anexos do presente Termo de Referência:
26.4.1 ANEXO I - Instrumento de Medição de Resultado

-1006291
26.4.1 ANEXO II - Planilha uniformes -1006294
26.4.1 ANEXO III - Planilha EPI's -1006297
26.4.1 ANEXO IV - Planilha Ferramentas - 1006298
26.4.1 ANEXO V - Planilha de Custos e Formação de

Preços - 1021852
26.4.1 ANEXO VI - Mapa de Riscos - 1006302

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
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Judiciário, em 07/03/2022, às 19:30, 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
1021848 e o código CRC 067DF80F.
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Modelo Professora_Lindineide Cardoso

QUADRO DE RESUMO DE PREÇOS

FUNÇÃO Tipo de Serviço (A)

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

1 SERVIÇOS ORDINÁRIOS  R$                3.610,98 5  R$              18.054,92  R$                    18.054,92 

Valor mensal dos serviços ordinários  R$                     18.054,92 

Valor Anual dos Serviços ordinários  - 12meses  R$                   216.659,07 

SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 

2 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS  R$                     21,56 840  R$              18.106,80  R$                    18.106,80 

Valor Anual dos Serviços Extraordinários  - 12meses  R$                     18.106,80 

Valor Anual dos Serviços   - 12meses  R$                   234.765,87 

Valor Proposto por 
Empregado (B)

Qtde. de Emp. por 
Posto (C) 

Valor TOTAL (D) = (B 
x C)

Valor Total do Serviço (F) 
= (D x E)

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO II
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Modelo Professora_Lindineide Cardoso

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR CATEGORIA

Processo Nº 

Licitação 

Data: 

DETERMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Data de Apresentação da Proposta

B Municipio/UF

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo

D Nº de meses de execução contratual 12 meses

Item Tipo de Serviço Unidade de medida 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II POSTO 5

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE Á MÃO-DE-OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Administrativo

2 Classificação Brasileira de Ocupações 4110-10

3 Salário Normativo da Categoria Profissional  R$                                 1.249,00 
4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1/1/2021

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Remuneração % Valor (R$) 
A Salário Base                      1.249,00 
B Adicional Periculosidade 0%                                   - 
C Adicional Insalubridade 0%                                   - 
D Adicional Noturno  - ((sal´+per)220*25%*7 hrs*15,21 - (365/12=30,40/2=15,20) 0%                                   - 
E Adic. de Hora Not. Reduzida - ((sal+per)/220*1*125%*15,20)                                   - 
F Adicional de Produtividade                                   - 

TOTAL DO MÓDULO 1                      1.249,00 
MÓDULO 2: ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

SUBMÓDULO 2.1 - 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

2.1 13º salário e adicional de férias % Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 104,08

B Férias + Adicional de Férias 11,11% 138,76

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1 19,44% 242,85

SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS E CONTRIBUIÇÕES

2.2 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 
A INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91 20,00%                         298,37 

B Salário Educação - Artigo 15 Lei 9424/96 2,50%                           37,30 

C SAT - Riscos Ambientais de Trabalho (RAT AJUSTADO) 3,00%                           44,76 

D SESC/SESI Artigo 3º Lei Nº 8.036/90 1,50%                           22,38 

E SENAC/SENAI Decreto Nº2.318/86 1,00%                           14,92 

F SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90(*) 0,60%                             8,95 

G INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70(*) 0,20%                             2,98 

H FGTS - Artigo 15 Lei 8.036/90 e Artigo 7º III, CF 8,00%                         119,35 

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2 36,80% 549,00

SUBMÓDULO 2.3 -BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2.3 Benefícios Valor (R$) 

A Vale Transporte  R$   3,35  R$                     59,06 

B Auxílio refeição/alimentação (Cláus. 9ª CCT 2021)  R$                   320,00 

C Auxílio saúde  R$                            - 

D Seguro de vida  R$                            - 

E Beneficio social  (Cláus. 11ª CCT 2021)  R$                     10,00 

F prog.quali.profi.  R$                            - 

G OUTROS                                   - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3                         389,06 

SUBMÓDULO 2.4 -Intervalo Intrajornada do Titular

A Intervalo Intrajornada  R$                            - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.4                                   - 

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Encargos e benefícios anuais, mensis e diários % Valor (R$) 
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 19,44%                         242,85 
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 36,80%                         549,00 
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00%                         389,06 

2.4 Intervalo Intrajornada Titular 0,00%                                   - 

VALOR TOTAL DO MÓDULO 2 56,24%                      1.180,91 
MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT 0,42%                             5,20 

B Incidência do FGTS  sobre aviso prévio indenizado  Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 0,03%                             0,42 

C Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 3,20%                           39,97 

D 1,94%                           24,29 

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,72%                             8,94 

F Multa do FGTS sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 0,80%                             9,99 

TOTAL DO MÓDULO 3 7,11%                           88,80 
MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMÓDULO 4.1 - AUSÊNCIAS LEGAIS

4.1 Ausências Legais % Valor (R$) 

A Férias Art 7º, XVII, CF/88 0,93%                           23,32 
B Ausências Legais 2,20%                           55,41 
C Licença paternidade Art 7º, XIX, CF/88 e 10, § 1º da CLT 0,04%                             1,01 
D Ausência por Acidente de trabalho Art. 19 a 23 da Lei Nº 88.213/91 0,02%                             0,50 
E Afastamento Maternidade 0,14%                             3,53 
F Outros 0,00%                                   - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1 3,33%                           83,77 

SUBMÓDULO 4.2 - INTRAJORNADA

4.2 Intrajornada do substituto % Valor (R$) 

A 0,00                                   - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2                                   - 

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Custo de reposição do profissional ausente % Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais 3,33%                           83,77 
4.2 Intrajornada 0,00%                                   - 

TOTAL DO MÓDULO 4 3,33%                           83,77 
MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$) 
A Uniformes                           36,65 
B Equipamento  de Proteção Individual                           40,04 
C Ferramentas                             1,71 

TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS                           78,40 

66,68%
TOTAL DE ENCARGOS 66,68%

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos % Valor (R$) 

A CUSTOS INDIRETOS 5,00%                         134,04 
B LUCRO 10,00%                         281,49 

C

TRIBUTOS

PIS 1,65%                           59,58 

COFINS 7,60%                         274,43 

ISS 5,00%                         180,55 
VALOR DO MÓDULO 6 34,69%                         930,10 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA Á EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.249,00
B Módulo 2 - Encargos. Benefícios Anuais, Mensais e Diários 1.180,91
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 88,80
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 83,77
E Módulo 5 - Insumos Diversos 78,40

Subtotal (A + B + C + D+E) 2.680,88
F Módulo 6 - Custos indiretos, tributos e lucro 930,10

VALOR TOTAL POR EMPREGADO 3.610,98

Quantidade total a 
contratar

Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 
horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses

Intervalo para repouso ou alimentação (1/12 avos do item H - Módulo 1)
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PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS POR CATEGORIA

Processo Nº 

Licitação 

Data: 

DETERMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A Data de Apresentação da Proposta

B Municipio/UF

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo

D Nº de meses de execução contratual 12 meses

Item Tipo de Serviço Unidade de medida 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II POSTO 5

MÃO-DE-OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE Á MÃO-DE-OBRA
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Administrativo

2 Classificação Brasileira de Ocupações 4110-10

3 Salário Normativo da Categoria Profissional  R$                                  1.249,00 
4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1/1/2021

MÓDULO 1 : COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 Remuneração % Valor (R$) 
A Salário Base                       1.249,00 
B Adicional Periculosidade 0%                                    - 
C Adicional Insalubridade 0%                                    - 
D Adicional Noturno  - ((sal´+per)220*25%*7 hrs*15,21 - (365/12=30,40/2=15,20) 0%                                    - 
E Adic. de Hora Not. Reduzida - ((sal+per)/220*1*125%*15,20)                                    - 
F Adicional de Produtividade                                    - 

TOTAL DO MÓDULO 1                       1.249,00 
MÓDULO 2: ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

SUBMÓDULO 2.1 - 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS

2.1 13º salário e adicional de férias % Valor (R$) 

A 13º (décimo terceiro) Salário 8,33% 104,08

B Férias + Adicional de Férias 11,11% 138,76

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.1 19,44% 242,85

SUBMÓDULO 2.2 - ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS, FGTS E CONTRIBUIÇÕES

2.2 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$) 
A INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91 20,00%                          298,37 

B Salário Educação - Artigo 15 Lei 9424/96 2,50%                            37,30 

C SAT - Riscos Ambientais de Trabalho (RAT AJUSTADO) 3,00%                            44,76 

D SESC/SESI Artigo 3º Lei Nº 8.036/90 1,50%                            22,38 

E SENAC/SENAI Decreto Nº2.318/86 1,00%                            14,92 

F SEBRAE - Artigo 8° Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90(*) 0,60%                              8,95 

G INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70(*) 0,20%                              2,98 

H FGTS - Artigo 15 Lei 8.036/90 e Artigo 7º III, CF 8,00%                          119,35 

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.2 36,80% 549,00

SUBMÓDULO 2.3 -BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2.3 Benefícios Valor (R$) 

A Vale Transporte  R$         -  R$                             - 

B Auxílio refeição/alimentação (Cláus. 9ª CCT 2021)  R$                             - 

C Auxílio saúde  R$                             - 

D Seguro de vida  R$                             - 

E Beneficio social  (Cláus. 11ª CCT 2021)  R$                             - 

F prog.quali.profi.  R$                             - 

G OUTROS                                    - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.3                                    - 

SUBMÓDULO 2.4 -Intervalo Intrajornada do Titular

A Intervalo Intrajornada  R$                             - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 2.4                                    - 

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Encargos e benefícios anuais, mensis e diários % Valor (R$) 
2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 19,44%                          242,85 
2.2 GPS, FGTS e outras contribuições 36,80%                          549,00 
2.3 Benefícios Mensais e Diários 0,00%                                    - 
2.4 Intervalo Intrajornada Titular 0,00%                                    - 

VALOR TOTAL DO MÓDULO 2 56,24%                          791,85 
MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

MÓDULO 3: PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 Provisão para rescisão % Valor (R$) 

A Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT 0,42%                              5,20 

B Incidência do FGTS  sobre aviso prévio indenizado  Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 0,03%                              0,42 

C Multa do FGTS sobre o Aviso Prévio Indenizado  Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 3,20%                            39,97 

D 1,94%                            24,29 

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio Trabalhado 0,72%                              8,94 

F Multa do FGTS sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97 0,80%                              9,99 

TOTAL DO MÓDULO 3 7,11%                            88,80 
MÓDULO 4: CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

SUBMÓDULO 4.1 - AUSÊNCIAS LEGAIS

4.1 Ausências Legais % Valor (R$) 

A Férias Art 7º, XVII, CF/88 0,93%                            19,72 
B Ausências Legais 2,20%                            46,85 
C Licença paternidade Art 7º, XIX, CF/88 e 10, § 1º da CLT 0,04%                              0,85 
D Ausência por Acidente de trabalho Art. 19 a 23 da Lei Nº 88.213/91 0,02%                              0,43 
E Afastamento Maternidade 0,14%                              2,98 
F Outros 0,00%                                    - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.1 3,33%                            70,83 

SUBMÓDULO 4.2 - INTRAJORNADA

4.2 Intrajornada do substituto % Valor (R$) 

A 0,00                                    - 

TOTAL DO SUBMÓDULO 4.2                                    - 

QUADRO RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Custo de reposição do profissional ausente % Valor (R$) 
4.1 Ausências Legais 3,33%                            70,83 
4.2 Intrajornada 0,00%                                    - 

TOTAL DO MÓDULO 4 3,33%                            70,83 
MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS

5 INSUMOS DIVERSOS Valor (R$) 
A Uniformes                                    - 
B Equipamento Individual                                    - 
C OUTROS                                    - 

TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS                                    - 

66,68%
TOTAL DE ENCARGOS 66,68%

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

MÓDULO 6: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 Custos Indiretos % Valor (R$) 

A CUSTOS INDIRETOS 5,00%                          110,02 
B LUCRO 10,00%                          231,05 

C

TRIBUTOS

PIS 1,65%                            48,90 

COFINS 7,60%                          225,26 

ISS 5,00%                          148,20 
VALOR DO MÓDULO 6 34,69%                          763,43 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

MÃO DE OBRA VINCULADA Á EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) (R$) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.249,00
B Módulo 2 - Encargos. Benefícios Anuais, Mensais e Diários 791,85
C Módulo 3 - Provisão para Rescisão 88,80
D Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 70,83
E Módulo 5 - Insumos Diversos 0,00

Subtotal (A + B + C + D+E) 2.200,48
F Módulo 6 - Custos indiretos, tributos e lucro 763,43

VALOR TOTAL POR EMPREGADO 2.963,91

VALOR DA HORA NORMAL  R$                     13,47 
VALOR DA HORA EXTRA  R$                     21,56 

Quantidade total a 
contratar

Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 
horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses

Intervalo para repouso ou alimentação (1/12 avos do item H - Módulo 1)
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ANEXO IV

ITEM DESCRIÇÃO Vida ÚTIL Valor Unitário VALOR ANUAL 

1 Chave de fenda (3/16 x 4'')

12 MESES

R$ 8,62 1 R$ 8,62 R$ 8,62

2 Chave Phillips (3/16 x 4'') R$ 7,68 1 R$ 7,68 R$ 7,68

3 Chave para energia (chave teste) R$ 4,27 1 R$ 4,27 R$ 4,27

TOTAL (R$) R$ 20,57 R$ 20,57

VALOR MENSAL POR POSTO R$ 1,71

FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e 
suprimentos)

Quant. por 
Posto de 
Trabalho 
(mensal)

VALOR 
MENSAL 

(por posto)
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ANEXO III

EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO Valor Unitário

1 R$ 25,36 R$ 25,36 R$ 304,32

2 Alcool em gel 70% de uso individual R$ 14,68 2 litros R$ 14,68 R$ 176,16

TOTAL (R$) R$ 40,04 R$ 480,48

VALOR MENSAL POR POSTO R$ 40,04

Quant. por 
Posto de 
Trabalho 
(mensal)

VALOR 
MENSAL 

(por posto)
VALOR 
ANUAL 

Máscara descartável de proteção facial tripla camada 
com clipe nasal e elásticos

60 unidades 
(estimativa)
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ANEXO II

UNIFORMES 

Categoria ITEM Peças
Valor (R$)

Unitário Total

1 2 R$ 60,73 R$ 121,46

2 2 R$ 34,06 R$ 68,12

3 2 R$ 50,47 R$ 100,94

4 PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão 2 R$ 4,64 R$ 9,28

5 1 R$ 4,15 R$ 4,15

6
2

R$ 67,92 R$ 135,84

TOTAL DOS UNIFORMES R$ 439,79

VALOR TOTAL DOS UNIFORMES POR MÊS R$ 36,65

Qtde.
Anual

Auxiliar Administrativo II 
(Serviços de auxiliar de 
apoio à conservação de 

urnas, mídias e suprimentos)

BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta) palmilha 
de montagem sintética, higiênica, antibactericida e solado em 
poliuretano monodensidade 
CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado às 
condições climáticas da região
CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido adequado às 
condições climáticas da região

CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com presilha 
ou cordão para fixação
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com dois 
bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço da Justiça 
Eleitoral" em amarelo
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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 março de 2022.
À
SAD (em paralelo à STI/SPLOG para ciência)
 
Senhor Secretário,
 
Segue, para análise pela unidade competente,

Termo de Referência 1021848 e seus anexos, em espcial
Planilha de Composição dos Custos, 1021852, cujo arquivo
editável foi enviado para o email sppac@tre-al.jus.br
(1022684).

Respeitosamente

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 07/03/2022, às 19:47, 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
1022678 e o código CRC CD23FAF2.

0001071-98.2021.6.02.8000 1022678v1
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Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com>

PLANILHA EDITÁVEL - MANUTENÇÃO DE URNAS 
1 mensagem

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com> 7 de março de 2022 19:44
Para: sppac@tre-al.jus.br

Prezados, 

Segue, em anexo, arquivo editável contendo planilha de composição de custos para futura contratação. 

Cordialmente. 

Lindineide Cardoso 
Técnico Judiciário 

--  
Lindineide Cardoso
Escola Judiciária Eleitoral - EJE
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Fone/Whatsapp: (82) 99800-7636
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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 março de 2022.
Ciente do Despacho EJE 1022678.
Ao Coordenador de Sistemas Eleitorais e ao Chefe da

SPLOG para conhecimento e desenvolvimento das providências
pertinentes.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 08/03/2022, às 13:41,
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
1022934 e o código CRC B4470262.
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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

1-OBJETO
Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de

urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades do
Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possuirá para as

próximas eleições um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo:
962 UE2009, 1.776 UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter armazenadas 3.530 UE2009
que não serão utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias de urna
eletrônica adicionais atualmente disponíveis (com previsão de chegada
de 688 novas unidades, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

2.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

2 . 3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias externas, faz-se necessária limpeza, formatação e
organização das mídias (mídias de aplicação - MA e mídias de resultado -
MR) utilizadas nas eleições anteriores, bem como o controle e armazenamento
das peças e suprimentos necessários para o funcionamento das urnas.

3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.1 A referida aquisição está em consonância com o Planejamento

Estratégico 2021-2026 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, instituido
através da Portaria Presidência nº 477/2021, incluindo-se na missão de
"garantir a legitimidade do processo eleitoral" e na visão de futuro de
"consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto a
efetividade, transparência e segurança", (0941481), relacionados a objetivos e
iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da
segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a
melhoria de processos de trabalho.

3.2 Também encontra-se alinhada à necessária previsão
orçamentária, Despacho 0999310 aponta programação orçamentária na POA
2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE

SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 A presente licitação será feita na modalidade Pregão

Eletrônico, por se tratar de serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002,
Decreto n. 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e  Lei nº 8.666/1993.

4.2 A presente licitação dar-se-á em um único lote, pelo menor
preço global.

4.3 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos
pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre
os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

 
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da

contrtação abrangem o seguinte:

ITEM DESCRIÇÃO ALOCAÇÃO DOS
POSTOS

LOCAL DE
EXECUÇÃO

DOS
HORAS

SEMANAIS
QUANTIDADE

ESTIMADA
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POSTOS DOS
SERVIÇOS (LIMITE) DE POSTOS

1

Serviços de
auxiliar de

apoio à
conservação

de urnas,
mídias e

suprimentos.

GALPÃO DE
ARMAZENAMENTO

DE URNAS -
Maceió/AL

Fórum Eleitoral
Desembargador
Moura Castro,

à Avenida
Fernandes

Lima, 3.487,
Gruta de

Lourdes, CEP:
57.052-405,

neste município
de Maceió,
capital do
estado de
Alagoas.

40
(quarenta) 05 (cinco)

 
5.2 Local de realização dos serviços
5.2.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas ou em outro
endereço no município de Maceió ou região metropolitana, sem previsão de
pagamento de diárias. Havendo comunicação à contratada no prazo de 48
horas antes da realização dos serviços.

5.3 Do prazo para início da execução e do horário de
prestação dos serviços

5.3.1 A data de início da execução dos serviços será indicada na
ORDEM DE SERVIÇO, a qual será encaminhada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

5.4 Dos serviços de Auxiliar de Apoio às Eleições que serão
realizados

5.4.1 As principais atividades de conservação das urnas
eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

5.4.1.1 Recarregar as baterias de urna eletrônica internas
das urnas eletrônicas;

5.4.1.2 Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento de medição disponibilizado
pelo TRE/AL;

5.4.1.3 Recarregar as baterias de urna
eletrônica externas ou de reposição;

5.4.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

5.4.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
conexão com o TM);

5.4.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que
apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

5.4.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

5.4.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

5.4.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

5.4.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
5.4.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (mídia de

aplicação e/ou mídia de resultado;
5.4.1.12 Remover os lacres de eleição;
5.4.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas

faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

5.4.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

5.4.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Mídias de Resultado - MR com dados
do STE e relatórios extraídos do STE;

5.4.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

5.4.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
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seguintes atividades:
5.4.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão

conservadas;
5.4.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma

de armazenamento utilizada no local;
5.4.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando

necessário;
5.4.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas

dentro do local de armazenamento;
5.4.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os

suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;
5.4.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão

estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;
5.4.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,

empilhando-as conforme orientações da SPLOG;
5.4.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e

condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

5.4.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

5.4.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

5.4.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

5.4.1.18.13 Formatação das mídias;
5.4.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
5.5 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
5.6 Horário para realização dos serviços
5.6.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 6h às 19h.

5.6.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização da Direção-
Geral do TRE/AL.

5.6.3 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
horário de intervalo para repouso e alimentação.

5.6.4 A Contratada deve utilizar mecanismo que possibilite ponto
eletrônico.

 
5.7 Necessidade de Serviço Extraordinário
5.7.1 A realização de serviço extraordinário ocorrerá em anos

eleitorais nos dois meses anteriores (denominados "Mês-Eleição -2" e "Mês-
Eleição -1") e no mês de realização do primeiro turno das eleições ("Mês-
Eleição"). Serão autorizados serviços extraordinários, mediante solicitação
prévia do Gestor do contrato, contendo a estimativa de horas e autorização do
Diretor-Geral;

5.7.1.1."Exemplo 1: Caso o primeiro turno das eleições ocorra em
Outubro, "Mês-Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a Agosto, Setembro e Outubro."
5.7.1.2."Exemplo 2: Caso o primeiro turno das eleições ocorra em
Novembro, "Mês-Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a Setembro, Outubro e
Novembro."

5.7.2 Os serviços extraordinários deverão ser faturados em
separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do
comprovante de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, com base nos
serviços efetivamente executados.

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd.
Dias da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas Extras
a serem

executadas
Multiplicador

da HE
Total de
Horas
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"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

 
5.8 Ferramentas
5.8.1 Aos empregados da Prestadora de Serviço deverão ser

fornecidas, às expensas da Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre que estiverem danificadas ou
impróprias para o uso nos serviços de conservação:

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

 
5.8.2 Os valores estimados para este item econtra-se no ANEXO

IV deste Termo de Referência.
 
5.9 Uniformes
5.9.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA.

5.9.2 Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens,
cujos valores estimados encontram-se no ANEXO II do presente Termo de
Referência:

Item Especificação Quantidade por
posto de trabalho

Vida útil
(meses)

1
BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta)
palmilha de montagem sintética, higiênica,
antibactericida e solado em poliuretano
monodensidade

2 12

2 CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da região 2 6

3 CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido
adequado às condições climáticas da região 2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão 2 6
5 CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com

presilha ou cordão para fixação 1 12

6
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com
dois bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço
da Justiça Eleitoral" em amarelo

2 6

 
5.10 EPI - Pandemia Sars Covid
5.10.1 A CONTRATADA deve fornecer equipamentos de proteção

individual (EPIs) para a mão de obra envolvida na execução dos serviços,
compostos, no mínimo, pelos seguintes itens, cujos valores estimados
encontram-se no ANEXO III, do presente Termo de Referência:

 

Item Especificação
Quantidade por
posto de
trabalho
(mensal)

Número
de
postos

Número
de
meses

Total
Anual

1 Máscara descartável de proteção facial
tripla camada com clipe nasal e elásticos 60 unidades 5 12 3.600

unidades
2 Alcool em gel 70% de uso individual 1 litros 5 12 60 litros

 
5.10.2 Cabe à CONTRATADA adotar medidas de precaução e

incentivo à política de vacinação, mostrando a importância deste ato para a
proteção do meio ambiente de trabalho.

5.10.3 À CONTRATADA cumpre estabelcer regras claras sobre a
obrigatoriedade da vacina, devendo prever prazos para seu cumprimento pelo
empregado. Essas determinações podem ter como objetivo a redução dos
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riscos inerentes ao trabalho, para a preservação da saúde e segurança no
meio ambiente laboral (artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988),
em respeito à função social da empresa.

5.10.4 A recusa injustificada  do prestador de serviços em
relação a vacinar-se contra o Sars Covid constitui justa causa para extinção
do contrato de trabalho, configurando ato de indisciplina do empregado
(artigo 482, "h", da CLT), ou seja, o descumprimento de ordens gerais
estabelecidas pelo empregador no exercício do poder de direção (artigo 2º da
CLT).

 
5.11 Critérios de sustentabilidade

5.11.1 A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de
saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas
do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.11.2 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora nº 6 do MTE ou das que vierem a substituí-la.

5.11.3 O TRE/AL deverá estabelecer período adequado para
a orientação e ambientação dos trabalhadores às políticas de
responsabilidade socioambiental adotadas no Tribunal, durante toda a
vigência do contrato.

5.11.4 A CONTRATADA deve cumprir integralmente as
obrigações constantes nos itens 10.16 e 10.38 deste Termo de Referência.

5.11.5 A CONTRATADA é responsável pela manutenção das
condições acima descritas, o que poderá ser verificado constantemente
durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual,
garantido o direito à ampla defesa.

 
5.12 Declaração de conhecimento das condições

5.12.1 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá
apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do
contrato.

 
6 – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
6.1 No custo dos serviços deverão estar inclusos todos os gastos

com a mão de obra e uniformes. No ANEXO II consta especificação detalhada
dos uniformes necessários, com as estimativas previstas para o período de 01
(um) ano, para subsidiar a proposta do licitante.

6.2 Para atender à demanda, a CONTRATADA deverá prever um
quantitativo de funcionários suficiente para a execução ótima dos serviços, os
quais são realizados de forma contínua e simultânea ao longo da jornada
diária.

6.3 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

6.4 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho era inicialmente de 30 (trinta)
unidades.

6.5 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estimava-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para
realização das atividades seria de 6 (seis) postos de trabalho.

6.6 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível
no Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária
por posto de trabalho é de aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade ideal para este
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas de 5 (cinco) postos
de trabalho.

 
7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS
7.1. O quadro abaixo demonstra os custos estimados para os

serviços descritos neste termo.

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição

dos Serviços
 

 
Valor

Mensal
do

Posto
(R$)

 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

Serviços Extraordinários em
ANO Eleitoral

 
Custo Anual do

serviços em
ANO Eleitoral

(serviços
ordinários +

extraordinários)

Qtd. fixada de
horas de
serviço

extraordinário

Valor
(R$)

Total
Anual

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos.

 05 12      

 Total R$   R$   R$ R$ 
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*O Instrumento Normativo utilizado para formação da planilha de custos foi a Convenção Coletiva
de Trabalho 2021/2021 do  SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DE AL, CNPJ
nº 24.256.042/0001-56, registrada no sistema mediador do Ministério do Trabalho emprego da
seguinte forma: NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000031/2021 DATA DE REGISTRO NO MTE:
10/02/2021 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR004638/2021 NÚMERO DO PROCESSO:
13057.100093/2021-09 DATA DO PROTOCOLO: 08/02/2021 Tabelas Salariais: para o posto de
AUXILIAR DE APOIO À CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS, utilizou-se a tabela
correspondente à categoria de Auxiliar Administrativo II.

7.1.1 O valor total estimado da contratação em ano NÃO
eleitoral MENSAL é R$ 18.054,92 (dezoito mil cinquenta e quatro reais e
noventa e dois centavos) e o valor ANUAL de R$ 216.659,07 (duzentos e
dezesseis mil seiscentos e cinquenta e nove reais e sete centavos).

7.1.2 O valor total estimado da contratação em ano eleitoral
(ANUAL) de R$ 234.765,87 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e
sessenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), considerando a
realização de serviços extraordinários no valor estimado de R$ 18.106,80
(dezoito mil cento e seis reais e oitenta centavos).

7.2. O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,
sem acréscimos de 50% ou 100%, já que no cálculo da quantidade de
horas tais acréscimos já foram computados, conforme a tabela a
seguir:

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd. Dias
da Semana

Quantidade de
Postos Estimada

Horas
Extras a
serem
executadas

Multiplicador
da HE

Total de
Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 1,5 120

Domingo 4 5 4 2 160

Total 840 horas

 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS
8.1. O LICITANTE deverá apresentar em sua proposta, além dos

itens de habilitação exigidos, as seguintes informações:
a) Planilha de Custos da mão de obra envolvida na execução

dos serviços, bem como do custo dos uniformes, conforme modelos
constantes nos ANEXOS II a V com as respectivas memórias de cálculo.

b) Quadro-resumo idêntico ao modelo apresentado abaixo,
preenchendo todos os dados nele constantes, entre os quais os referentes
ao quantitativo de postos de serviço com os custos unitários e totais, com
as respectivas memórias de cálculo, quando cabíveis.

c) Convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria em
que se fundamentou para formar a sua planilha de custos.

 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição dos Serviços

 

 
Valor

Mensal
do Posto

(R$)
 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor Total
Anual (R$)

 

Serviços Extraordinários em ANO
Eleitoral

 
Custo Anual do

serviços em
ANO Eleitoral

(serviços
ordinários +

extraordinários)

Qtd. fixada de
horas de
serviço

extraordinário

Valor
(R$)

Total
Anual

1 Auxiliar de apoio à conservação de
urnas, mídias e suprimentos.

R$
3.610,98 05 12 R$

216.659,07 840 R$
21,56

R$
18.106,80 R$ 234.765,87

 Total R$ 234.765,87

 
8.2 O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,

sem acréscimos de 50% ou 100%, já que no cálculo da quantidade de horas
tais acréscimos já foram computados.

8.3 Fixou-se a quantidade dos serviços extras em 840 horas,
conforme subitem 7.2.

 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
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proposta
9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por

servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.

9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do
serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da
fatura de serviços da contratada.

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da
Contratada, tais como:

9.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da
Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados.

9.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas.

9.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos
trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado.

 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme as especificações deste

Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.1 A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente
de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do
art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia exigida no edital ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados devidamente habilitados para a
execução do objeto, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;

10.5 Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços
contratados;

10.7 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.8. Arcar com todos os custos necessários à completa e correta
execução dos serviços;

10.9. Agir segundo as diretrizes do CONTRATANTE e legislação
pertinente;

10.10. Cumprir horários e periodicidade para execução dos
serviços, conforme definido pela CONTRATANTE, considerando a jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termo do item 5.3;

10.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
nas normas legais pertinentes;

10.12. Garantir a reposição imediata nos casos de faltas,
impedimentos ou acréscimo de quantitativos;

10.13. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados,
por meios próprios ou mediante fornecimento de vale-transporte, para a
cobertura do trajeto residência-trabalho e vice-versa (inclusive em casos de
paralisação de transportes coletivos);

10.13.1. Os valores referentes ao vale-transporte só serão
pagos pelos dias efetivamente trabalhados.

10.14. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à
substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

10.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal
súbito, por meio de seus encarregados ou preposto.

10.16. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de
incêndios nas áreas da CONTRATANTE e quanto ao uso sustentável dos
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recursos.
10.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de

acidentes de trabalho, conforme exigência legal.
10.18. Atender prontamente quaisquer exigências do

representante da Administração, inerentes ao objeto da contratação.
10.19. A CONTRATADA deverá indicar, formalmente, quando da

assinatura do contrato, preposto para dirimir questões pertinentes à
execução do objeto da licitação durante toda a sua vigência, com capacidade
gerencial e poderes para solucionar questões referentes ao instrumento
contratual e aos empregados que prestarem serviço ao TRE/AL, informando
números de telefone, whatsapp, e-mail e endereço.

10.19.1 A disponibilização do preposto não resultará em
acréscimos aos preços contratados.

10.20. A empresa deverá apresentar mensalmente, anexada à
nota fiscal/fatura, ou sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, do pagamento dos salários e demais
benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante.

10.20.1 A ausência da documentação pertinente ou da
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e relativas ao FGTS implicará a possibilidade de retenção do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

10.20.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados
na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da
falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, seguindo as seguintes etapas:

(i) reter imediatamente o pagamento das faturas e exigir a
emissão das Guias de recolhimento de contribuições
previdenciárias e FGTS por parte da empresa, uma vez
que esta é a única responsável legal com possibilidade de
realizar tal ação;

(ii) em caso de não comprovação da regularidade por parte
da empresa dentro dos prazos previstos em contrato, o
órgão poderá utilizar os valores retidos para
pagamento direto dos salários aos empregados, bem
assim das referidas Guias de recolhimento;

(iii) em caso de negativa expressa da empresa para
emissão dos documentos, o órgão contratante
deverá utilizar-se dos valores retidos cautelarmente
para realizar o depósito judicial dos valores, para
garantir o direito dos trabalhadores alocados na
prestação do serviço;

(iv) em qualquer das situações elencadas, faz-se necessário,
ainda, comunicar as irregularidades à Receita Federal e
ao Ministério do Trabalho, bem como proceder a
aplicação das sanções previstas em contrato.

10.21. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT em relação
ao pagamento de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob
pena de aplicação de sanções administrativas.

10.22. Pagar aos profissionais os adicionais devidos, caso
executem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei.

10.23 Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:

10.23.1 Relação dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e do Títutlo Eleitoral, com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;

10.23.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

10.23.3 Exames médicos admissionais dos empregados que
prestarão os serviços;

10.23.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

10.23.5 Os documentos acima mencionados deverão ser
apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

10.24 Apresentar mensalmente, anexado à nota fiscal/fatura, os
documentos listados a seguir, dos alocados vinculados à prestação dos
serviços, referente ao mês imediatamente anterior àquele que está sendo
faturado:
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10.24.1 Comprovante de depósito do salário dos funcionários
em conta-corrente ou conta-salário;

10.24.2 Repasse do crédito relativo ao vale-transporte e vale-
alimentação no valor estabelecido na convenção coletiva de trabalho da
categoria;

10.24.3 Relação GFIP/SEFIP, exclusivamente, dos alocados
que laboram no TRE/AL, com o respectivo protocolo de envio;

10.24.4 Cópia da folha de pagamento analítica e sintética em
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

10.24.5 Guia de recolhimento do FGTS e INSS e respectivo
comprovante de depósito.

10.25 Apresentar, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato,
os seguintes documentos:

10.25.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do CONTRATANTE;

10.25.2 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a
qualquer mês de prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;

10.25.3 Comprovantes de entrega de benefícios
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que
estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e a qualquer
empregado;

10.25.4 Comprovantes de realização de eventuais
treinamentos que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

10.26. Apresentar a documentação abaixo relacionada, quando
da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias:

10.26.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

10.26.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária
e do FGTS referentes às rescisões contratuais;

10.26.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

10.27 Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.28 Quando não for possível a verificação da regularidade da
empresa no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo
da notificação, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante as

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.29 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;

10.30 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à CONTRATANTE;

10.30.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e
formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

10.31 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados
alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de
impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua
plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.32 Autorizar a Administração contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis;

10.32.1 Quando não for possível a realização desses
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pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados
junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.34. Instruir seus empregados, no início da execução
contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos
órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.34.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet,
por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;

10.34.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;

10.34.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.35 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de
empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.36 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples
Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.37 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a
contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

10.37.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a
contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do
Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação.

10.38 A CONTRATADA deve, antes da efetivação da contratação,
comprovar, mediante, declaração, as seguintes condições: o

10.38.1 Não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº
540/2004;

10.38.2 Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao
trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e
170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro;
do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções
da OIT nos 29 e 105.

 
11 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de

acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução
contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento
dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado,
verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a
solução de problemas relativos ao objeto.

11.3 As atividades de fiscalização da execução contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
efetivadas com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração
falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

11.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por
servidor lotado no local da prestação dos serviços, tendo como substituto o
Chefe da SPLOG, e a gestão do contrato ficará a cargo da Seção de Gestão de
Contratos - SEGEC, que verificará se o serviço está em conformidade com as
especificações técnicas, determinando o que for necessário à regularização
das faltas ou defeitos observados.

11.5. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE
e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante

Termo de Referência EJE 1023479         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 270



terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte o serviço prestado, se em desacordo com o Contrato.

11.7. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas
de boa técnica e qualidade, bem como disposições técnicas constante deste
termo de referência e do Edital.

11.8. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva
responsável pela execução dos serviços, a CONTRATANTE se reserva o direito
de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, podendo para
isso, entre outras coisas:

11.8.1 Notificar imediatamente a CONTRATADA acerca de
qualquer problema na execução do serviço, fixando prazo para sua
correção;

11.8.2 Examinar, via fiscal administrativo ou unidade gestora
do contrato, toda a documentação referente ao cumprimento de
obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução do
objeto, como, por exemplo, os elencados nos subitens 10.23 a 10.26.

11.9 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução dos serviços contratados, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Qualquer irregularidade será comunicada ao Gestor do Contrato, para que
tome as devidas providências.

11.10 As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade
competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

11.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

11.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o
disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

 
12 – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Como regra, a execução dos serviços obedecerá ao limite de

40 (quarenta) horas semanais, conforme subitem 5.1 e legislação vigente.
12.2 Em ANO ELEITORAL, de acordo com a necessidade da

CONTRATANTE, poderão ocorrer serviços extras – assim considerados os que
se estenderem, nos dias úteis e sábados, para além do limite de horas previsto
ou que sejam prestados aos domingos e feriados.

12.3. Não serão permitidos os serviços extras sem a prévia
autorização – por escrito – do Diretor-Geral, a qual será antecedida dos
seguintes procedimentos:

12.3.1 Solicitação formal ao Ordenador de Despesas, com
vistas à obtenção de autorização prévia para execução da despesa;

12.3.2 A existência de disponibilidade orçamentária.
12.4 Os serviços extras deverão ser faturados em separado. A

nota fiscal deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
da realização dos serviços extraordinários e será acompanhada das memórias
de cálculo e da documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
previdenciárias e trabalhistas, quando cabíveis.

 
13 – DO PAGAMENTO
13.1 Ao final de cada período mensal, a fiscalização do contrato

deverá verificar o cumprimento de todas as obrigações e especificações
constantes do Contrato, do Edital e dos demais documentos integrantes do
procedimento licitatório e a conformidade com a legislação de regência, bem
como apurar a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, em consonância com os indicadores (IMR) previstos neste
instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada. Todas as informações deverão ser registradas em
relatório circunstanciado que será encaminhado ao Gestor do Contrato.

13.2 Após esta etapa, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos serviços.

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a contar
do recebimento, pela Contratante, da Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o
detalhamento dos serviços executados e ser acompanhada das seguintes
comprovações:

13.3.1 Comprovantes da quitação das obrigações trabalhistas
do mês imediatamente anterior ao vencido (equivalente ao mês anterior ao
da execução dos serviços indicados na Nota Fiscal emitida), especialmente
de pagamento dos salários de todos os empregados que trabalharam na
execução dos serviços, através de estabelecimento bancário em conta
salário, e da entrega dos vales transportes e auxílio-alimentação.

13.3.2 Comprovantes da quitação dos encargos trabalhistas e
previdenciários, devidamente pagos no mês de apresentação da Nota
Fiscal, especialmente:
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a) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento, tomador de serviço/obra.

b) Relação de Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento – Empresa FGTS.

c) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet, relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

d) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário
ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela
Internet.

e) Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e outras Entidades e Fundos por FPAS –
Empresas.

f) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social (GFIP), relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

g) Folha de pagamento, específica para o tomador de
serviços TRE/AL.

13.4 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao
FGTS ensejará a possibilidade de retenção do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, ou mesmo de pagamentos diretos
aos trabalhadores, nos termos do subitem 10.32.

13.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.

13.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.

13.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

13.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

13.10 Para fins de pagamento, serão utilizadas as disposições
constantes da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021 e
daquela que vier a substituí-la.

 
14 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias
após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação.

14.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

14.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se
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contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da
Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.

14.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do
Código Civil.

14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação
de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

14.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.

14.12 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência
do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

14.13 O garantidor não é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer
tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

14.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões
previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do
Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

14.16 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa
comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

14.17 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços
contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da não comprovação:(i) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (ii) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de
prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 – O Contrato terá duração de 12 meses, contados do
primeiro dia útil após a data da sua publicação, podendo ser prorrogado, por
igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de serviços de
natureza contínua, conforme art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e subitem 2.7 deste
instrumento.

 
16 – SUBCONTRATAÇÃO
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
17 – DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA

FATURAMENTO
17.1 O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO define, em

bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento (IN 05/2017 - MPDG).

17.2 Haverá o estabelecimento de metas a serem cumpridas,
representadas por indicadores relacionados a imperfeições que medirão a
qualidade da prestação dos serviços, conforme metodologia descrita no
ANEXO I.

17.3 A fiscalização do contrato deve avaliar constantemente a
execução do objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
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inferior à demandada.
17.4 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de

outros mecanismos para a avaliação da prestação do serviços.
17.5 Durante a execução do objeto o fiscal técnico designado

deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.6 O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da
contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.6.1. O preposto deverá apor assinatura no documento,
tomando ciência da avaliação realizada.

17.6.2 A contratada poderá apresentar justificativa para a
prestaçãodo serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.7 Na hipótese de comportamento contínuo de
desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.8 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços de que trata este item.

17.9 O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

17.10 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.11 A fiscalização poderá utilizar-se de mecanismos digitais
para aferição dos resultados pretendidos, desde que comunique à
CONTRATADA  a forma adotada.

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Com fundamento no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, ficará

impedido de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da avença, aquele que:

18.1.1 Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato;

18.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame;

18.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.4 Não mantiver a proposta;
18.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.7 Cometer fraude fiscal.
18.2. Para fins do subitem 18.1, considera-se:

I- retardar a execução do objeto, na fase da
licitação: qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom
andamento da licitação, inclusive deixar de entregar documento no prazo
assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no
julgamento ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro
de preços;

II- não manter a proposta: a ausência de seu envio, bem como
a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o
pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na
demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual: o inadimplemento grave
ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado, conforme
descriminado no item 10.5;

IV – fraudar na execução contratual: a prática de qualquer
ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em
erro a Administração Pública;

V – comportar-se de modo inidôneo: a prática de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução
deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu
teor original.

18.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

(i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento
de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
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entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;

(ii) Multa de:
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serão consideradas independentes entre si.

 
(iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com

o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

(iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com
órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados.

18.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no
subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa neste Termo de Referência.

18.5 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v”
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são
atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU
CORRESPONDÊNCIA
Percentual do valor do

contrato
1 0,2%
2 0,4%
3 0,8%
4 1,6%
5 3,2%

 

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO DA FALHA GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

3
 Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do

serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e

por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de

modo inconveniente ou não atenda às 01
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8 necessidades do serviço, por funcionário e
por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e por

ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do

contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11
Fornecer uniformes, equipamentos e EPI's
para seus empregados nas especificações,
quantitativo e periodicidade indicada no

Edital
03

18.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da
Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.10 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os
prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se
houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.

18.14 A apuração e o julgamento das demais infrações
administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

 
19 – DA VISTORIA
19.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua

proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08h às 12 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (82) 9114-9951, (82) 2122-7738 ou através do
e-mail splog@tre-al.jus.br podendo sua realização ser comprovada por
declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte
por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
este órgão ou entidade.

19.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
a abertura da sessão pública.

 
20 – CONTA VINCULADA
20.1 Em razão do disposto na Resolução nº 169/2013 do Conselho

Nacional de Justiça, por tratar-se de serviços continuados, com dedicação
exclusiva da mão de obra, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a
férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa
causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS,
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAP/SEBRAE
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etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, a serem pagas pelo TRE/AL à
Contratada para prestar serviços de forma contínua, serão destacadas do
pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA e depositadas
exclusivamente em banco público oficial, conforme regras previstas no Edital e
no Contrato.

20.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de
correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e a instituição financeira.
Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de
Cooperação Técnica.

20.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste
Termo de Referência que sejam retidos por meio da contadepósito, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a
prestar os serviços.

20.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para
operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.

 
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

(REPACTUAÇÃO)
21.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no

mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se
seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°
9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da IN 05/2017-SEGES/MPDG.

21.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas
quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários
à execução do serviço.

21.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado:

21.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à
data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

21.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos
e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de
preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa.

21.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços
do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno
de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma
parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a
data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada.

21.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação
encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do
direito à repactuação.

21.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido
prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

21.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

21.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

21.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da
apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de
preços do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha
sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou
ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder
aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido
tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

21.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.

21.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
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benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

21.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de
obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos
serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada
da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à
variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a
CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento IPCA-15, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do
Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou

de preços correspondente à data fixada para entrega da
proposta da licitação

I = Índice relativo ao mês do reajustamento
21.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de

reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

21.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a
repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de
insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor;

21.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo
aditivo;

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa
à repactuação;

21.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes,
sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

21.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de
obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

21.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no
prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega
dos comprovantes de variação dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso
enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

21.18. As repactuações serão formalizadas por meio de
apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso
em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

21.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia
contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de
5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a
repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

 
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
22.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade

fiscal e trabalhista são disciplinadas no edital.
22.2  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos

pelo fornecedor estão previstos no edital.
22.3  Os critérios de qualificação técnico-operacional a serem
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atendidos pelo fornecedor serão:
22.3.1  Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por

pessoa de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação.

22.3.1.1 Comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

22.3.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos
após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05/2017-SEGES/MPDG;

22.3.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de
3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço
global.

22.5. As regras de desempate entre propostas são as
discriminadas no edital.

 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
23.1. O custo estimado da contratação é de R$ 
 
24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
24.1 Os recursos orçamentários estão previstos no Plano Anual

de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, exercício 2022.
24.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão

à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: CSELE
Fonte de Recursos: 0100
PTRES: 167869
ND: 33.90.40-12 
Plano Interno: UEL MANPREV
Plano de Trabalho: 10.14101.02.061.0570.4269.0001 -

Pleitos Eleitorais - NACIONAL
 
 
25. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
25.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica:

a) todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Aplica-se à contratação o disposto na Lei 10.520/2002 e,

subsidiariamente, os seguintes normativos: Lei nº 8.666/1993; Lei
Complementar n.º 123/2006; Instrução Normativa nº 5/2017- MPDG; Resolução
CNJ nº 169/2013; Resolução TSE n° 23.234/2010 e Decreto nº 10.024/2019.

26.2 Para fins de pagamento, aplica-se à contratação as
disposições da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021.

26.3 A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do
TRE/AL, o qual tem por missão “garantir a legitimidade processo eleitoral”, e
estrategicamente ligada aos objetivos de “Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária” e “Agilidade e Produtividade na
Prestação Jurisdicional”.

26.4 São anexos do presente Termo de Referência:
26.4.1 ANEXO I - Instrumento de Medição de Resultado 

(com alterações sugeridas pela SPLOG - 1023497
26.4.1 ANEXO II - Planilha uniformes -1006294
26.4.1 ANEXO III - Planilha EPI's -1006297
26.4.1 ANEXO IV - Planilha Ferramentas - 1006298
26.4.1 ANEXO V - Planilha de Custos e Formação de

Preços - 1021852
26.4.1 ANEXO VI - Mapa de Riscos (com alterações

sugeridas pela SPLOG - 1023496
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1  

MAPA DE RISCO 

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Equipe de Planejamento da Contratação Portaria Presidência nº 
463/2021 

OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos 
para atender as necessidades do Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

UNIDADE REQUISITANTE: SPLOG 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Chefe da SPLOG 

RISCO 
1 

 
Descrição do Risco: 

 
Licitação Deserta ou Fracassada 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média 

 
( ) Alta 

 

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 

 
(x) Alto 

 

 
Estratégia 

 
(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) 
Transferir 

 
( ) 
Aceitar 

 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para que 
haja tempo de repetir o certame em caso de licitação 
deserta ou fracassada. 

 
EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 
SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 19/12/2020 

 
Data Fim: 19/06/2021 
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2  

 
 
 
 

RISCO 
2 

 
Descrição do Risco: 

 
Atraso na conclusão da licitação 

 
Análise do Risco: 

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

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 

 
Estratégia: 

 
( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento: 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para ter 
tempo de repetir, se necessário, após julgamento de 
eventuais recursos; 

 
- Revisão do TR: aspectos técnicos (SPLOG), 
aspectos administrativos e planilhas (SPACC) 

 
EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 
 
 

SPLOG 
SPACC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 
SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 25/02/2021 

 
Data Fim: 19/06/2021 
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3  

 
 
 

 

RISCO 
3 

 
Descrição do Risco: 

 
Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato 

 
Análise do Risco 

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

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 

 
Estratégia 

 
(x) Mitigar    ( ) Evitar    ( )  Transferrir     ( )Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar no TR planilhas de custos capazes 
de retratar o preço justo da contratação, a fim de 
subsidiar a desclassificação no caso de propostas 
inexeqüíveis; 

 
- Exigência (no edital) de demonstração da 
capacidade econômico-financeira, nos termos 
exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do 
TCU. 

 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO com 
supervisão da SPACC 

 
SLC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
- Rescisão contratual imediata e contratação do 
remanescente. 

 
GESTÃO 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 07/01/2021 

 
Data Fim: Até o final 
da contratação. 
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4  

 
 
 
 
 
 
 

RISCO  4 

 
Descrição do Risco: 

 
Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o  FGTS
da contratada. 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x) 

Alta 
 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 
 

Estratégia 
 

(x) Mitigar ( ) Evitar ( )  Transferrir                ( )Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar para o contrato a conta depósito 
vinculada, bloqueada para movimentação 

 
 

- Exigência de prestação de garantia de execução 
do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666/1993, com validade durante a execução do 
contrato e 90 (noventa) dias após o o término da 
vigência contratual. 

 
SAD e Gestão do Contrato 

 
 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
- Obrigação da contratada, no momento da 
assinatura do contrato, autorizar o TRE-AL a reter, a 
qualquer tempo, a garantia; fazer desconto nas faturas 
e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem 
como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 
quando de sua inadimplência. 

 
 

SLC – até a assinatura do 
contrato 

 
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
– após 
a assinatura, até a extinção do 
contrato e da garantia (com a 
comprovação efetiva de todos 
os 
pagamentos 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: da celebração do contrato 

 
Data Fim: Até o final da 
contratação. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD 

 
ANEXO I 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 
 

a) A meta a ser atingida pela empresa é de 100% da Fatura, isto é, espera-
se que a empresa obtenha o Fator de Ajuste (FA) de 0%, para que 
receba integralmente da remuneração pelos serviços prestados 

 
VF = VM x (100% - FA) 

 
VF: Valor de 

Fatura 
VM: Valor da 

Medição 
FA: Fator de 
Ajuste (%) 

 

Cálculo do FA: FA = F% 

 
 

b) Durante os primeiros 2 (dois) meses de contrato, a título  de carência 
para que a CONTRATADA efetue os ajustes necessários à correta 
execução dos serviços, o Fator de Ajuste (FA) obtido não 
repercutirá no Valor da Fatura, permanecendo válido. Nesses 
meses o Valor de Fatura será igual ao Valor de Medição, ressalvadas 
eventuais glosas e punições. 

c) Ao final de cada MÊS, o FISCAL DO CONTRATO apresentará o 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ao GESTOR DO CONTRATO, em 
que constará, devidamente fundamentado, o Fator de Ajuste (FA) 
obtido pela empresa no período. A partir do recebimento do 
formulário, caso deseje, a CONTRATADA terá 3 (três) dias para 
apresentar justificativas para as falhas, as quais deverão ser 
analisadas e respondidas pelo FISCAL DO CONTRATO. 

  AF: Avaliação do Fiscal  

d) Cada falha identificada pela fiscalização será enquadrada em 
uma das 3 categorias seguintes, com a pontuação equivalente: 

 

TIPO 
Falha de 
Natureza 
GRAVE 

Falha de 
Natureza 

MÉDIA 

Falha de 
Natureza 

LEVE 
PESO 3 2 1 

 
1 

O fator de qualidade (F%) será obtido por meio do instrumento de 
avaliação denominado: a) AFS: avaliação do Fiscal do Contrato 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO FISCAL 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Contrato N. º 
SEI.º Nº 
Mês da Avaliação: 
Local da Realização dos serviços: 
Fiscal do Contrato: 
Empresa Contratada: 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS APOIO À 
CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS 

 A B C 

 

Falhas nos Serviços 

 
Qtd. de 

ocorrências 
(mês) 

Peso 

1 a 3 

 
Total de 
Pontos 
(B x C) 

Não realizar os testes funcionais da urna 
de acordo com as Orientações Técnicas 

repassadas pelo Fiscal do Contrato 

 3  

Não promover a limpeza das urnas e 
mídias de acordo com as orientações 
técnicas repassadas pelo Fiscal do 

Contrato. 

 
2 

 

Mau uso/dano em equipamento da 
Justiça Eleitoral (sem prejuízo do 

ressarcimento deste, se for o caso). 

 
3 

 

Falta de zelo na execução das tarefas 
(deixar urnas ligadas, bancadas 
energizadas, desorganizadas) 

 3  

Não registrar os dados de conservação 
de urnas de forma apropriada em 
documentos ou sistema da Justiça 

Eleitoral. 

  

2 

 

Deixar de separar e identificar urnas 
defeituosas sob sua responsabilidade. 

 
3 

 

Deixar de substituir a embalagem da 
urna quando esta estiver danificada. 

 
1 

 

 
NOTA DA AVALIAÇÃO DO FISCAL (somadasocorências) 
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e) Para cada falha de serviço temos um peso correspondente. A nota de 
resultado da AF será o somatório decorrente da multiplicação de cada falha 
com a respectiva quantidade de ocorrências e o peso. 

f) O formulário tem periodicidade mensal e deverá ser encaminhado 
juntamente com o Atestado de Fiscalização. 

g) Para fins remuneratórios a apuração dar-se-á da seguinte forma: 
 

 
h) Para acompanhar as ocorrências, segue sugestão de formulário para 

registro, contendo informações sobre data da ocorrência, local, foto e 
ciência do preposto ou funcionário. 

 
 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

MÊS/ANO: 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
FISCAL DO CONTRATO: 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
EMPRESA CONTRATADA 

 

Data da 
Ocorrência 

Falha 
Constatada 

Local Registro ou foto 
da ocorrência 

Ciência do 
funcionário 
da empresa 

     

     

     

     

 

Faixa 01 – Nota de até 12 pontos: 0% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado. 
 

Faixa 02 –Nota de 12 a 20: 5% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado 
 

Faixa 03 –Nota de acima de 20: 8% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado 
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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 março de 2022.
À
SPLOG e SPACC
 
Solicito considerar, para fins de análise, os

seguintes documentos:
1. Termo de Referência:1023479
2. Mapa de Riscos: 1023496
3. IMR: 1023497
Os demais permanecem inalterados.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 08/03/2022, às 20:19, 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
1023500 e o código CRC 1C97853D.

0001071-98.2021.6.02.8000 1023500v1
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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 março de 2022.
À EJE,
 
Tendo sido contempladas neste novo TR (1023479)

as sugestões propostas no Despacho SPLOG 1011285, nada
temos a acrescentar.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 10/03/2022, às 11:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1024373 e o código CRC 5CD6FC24.

0001071-98.2021.6.02.8000 1024373v1
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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 Equipe de Planejamento da Contratação -

Serviços de Manutenção de Urnas
 
Caros Colegas,
 
Em observância à solicitação de Vossas Senhorias

constantes do despacho EJE 1023500, entendo que, com a
devida venia, ha necessidade de algumas alterações que
reputo essenciais para melhor entendimento das condições de
execução dos serviços  e minimização de riscos da
contratação, com reflexos nas condições de pagamento,
glosas trabalhistas e serviços extraordinários do termo de
referência colacionada aos autos.

Neste sentido, sugiro, para aperfeiçoamento, as
seguintes providências:

a) Item 5.7.1: A realização de serviço
extraordinário ocorrerá em anos eleitorais nos dois meses
anteriores (denominados "Mês-Eleição -2" e "Mês-Eleição -1")
e no mês de realização do primeiro turno das eleições ("Mês-
Eleição"). Serão autorizados serviços extraordinários,
mediante solicitação prévia do Gestor do contrato, contendo a
estimativa de horas e autorização do Diretor-Geral;

    Item 12.3.1: Solicitação formal ao Ordenador
de Despesas, com vistas à obtenção de autorização prévia
para execução da despesa;

- Entendemos que a autorização da Direção Geral
ou Ordenador de Despesas (Presidente) para realização de
serviços extraordinários por empresa terceirizada torna o
procedimento demasiadamente burocrático, uma vez que o
caráter de serviços excepcionais pode e deve ser avaliado pelo
próprio fiscal do contrato e já estará previsto no instrumento
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próprio fiscal do contrato e já estará previsto no instrumento
contratual, sendo necessário, apenas, a extração da nota de
empenho no momento oportuno, e antes da realização da
despesa, o que pode ser instruído pelo gestão. Além disso, o
período de realização de tais atividades é fixo, devidamente
mencionado no item 7.2

 
b) Item 7.2 - O valor a ser cotado na hora extra é

o valor normal da hora, sem acréscimos de 50% ou 100%,
já que no cálculo da quantidade de horas tais
acréscimos já foram computados, conforme a tabela a
seguir:

-Sugerimos compatibilizar a quantidade de horas
reais, sem o adicional de hora extra, levando em conta
que poderá confundir o licitante na hora de indicar o valor da
hora normal, como de fato parece ter confundido até essa
equipe, que computou o valor unitário da hora com
adicional, em conflito com a própria disposição do TR. Veja-
se, nesse sentido o quadro resumo da contratação ( 1021852),
que menciona o valor da hora com acréscimo;

 
c) Item 8.1 - quadro "Estimativa dos Custos da

Contratação".
-Sugerimos que os valores da contratação sejam

separados em  fixos e estimativos, da mesma forma como se
fez na planilha de custos, evento: 1022684, no quadro resumo
"Resumo de Preços", destacando-se os preços dos serviços
ordinários (parte fixa) e os extraordinários (parte variavel);

 
d) Item 13.3_O pagamento será efetuado em até

30 (trinta) dias, a contar do recebimento, pela Contratante, da
Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter o detalhamento dos
serviços executados e ser acompanhada das seguintes
comprovações:

_Entendo que, apesar de ser possível o prazo
estabelecido para pagamento, não vejo como razoável, vez que
a unidade de liquidação e pagamento precisam somente de 05
dias úteis de prazo para o devido processamento de liquidação
e pagamento do feito, na forma da IN TRE-AL nº 07/2021. A
extensão desse prazo para 30 dias provocará o deslocamento
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da despesa para o mes posterior ao de sua competência, que
fere o princípio contábil da competência previsto na Lei
4.320/64 e Resolução do CFC, o que tem sido objeto de
questionamento pela unidade de Auditoria deste Tribunal.

Entendo que o prazo de 10 dias atende à
necessidade desse órgão e da própria empresa a ser
contratada, que terá sua remuneração dentro de um prazo
razoável, para pagamento de seu pessoal e encargos.
Eventuais desatendimentos de apresentação de documentação
por parte da empresa poderá ser objeto de diligiência e
aplicação de penalidade à empresa a ser contratata, além de
que não transfere responsabilidade por atrasos decorrentes
de sua própria conduta, nos termos do que prescrito no item
13.4 do TR;

 
e) Considerando-se as disposições do item 20 do

termo de referência, quanto às disposições de glosa
trabalhista, sugerimos que seja incluída junto a planilha de
preços uma planilha resumo para a glosa trabalhista, que deve
ser confeccionada com base na planilha do licitante. O modelo
pode ser aquele já adotado por este Tribunal no evento 
0895129 do processo SEI nº   0002697-55.2021.6.02.8000. 

 
f) Vale Transporte e Vale Alimentação  - Inserir

dispositvo que permita o desconto dos benefícios não
concedidos ou concedidos a menor do que o previsto na
proposta da empresa, inclusive com curtos decorrentes de
taxa de administração, lucro e tributo, nos termos do que já
decidido por esse Tribunal na Decisão nº 315,
evento 0996659. Sugiro inserção de dispositivo que poderá
ter a mesma redação do item 4.9.6 do termo de referêncai
constante o evento 0886377.

g) Planilha de Preços  - Há necessidade de
compatibilizar os termos da planilha com as disposições do
termo de referência, tanto em relação aos custos originários,
quanto aos dos serviços extraordinários, em especial com os
ajustes decorrentes das letras "b", "c" e "e".

 
Com essas considerações, devolvemos os autos a
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essa equipe de planejamento, solicitando adaptações e/ou
esclarecimentos, retorando-se após, para conclusão da
análise.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, 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
1025404 e o código CRC 803954E4.

0001071-98.2021.6.02.8000 1025404v1
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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 março de 2022.
À
SPLOG (unidade demandante)
Ao servidor Yuri Araújo Souza (membro da EPC)
 
Para ciência e pronunciamento acerca do Despacho

SPPAC 1025404.
 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 15/03/2022, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027338 e o código CRC 1471BABD.

0001071-98.2021.6.02.8000 1027338v1
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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 março de 2022.
Submetidos os autos a este Gabinete

(doc. 1022678), para análise do Termo de Referência, observo
que o feito foi também direcionado a outras unidades
(doc. 1023500), inclusive à SPPAC que, por seu turno,
apresentou proposições que podem implicar alteração do
mencionado TR (doc. 1025404).

Dessa forma, aguardaremos a consolidação do
mencionado instrumento, para posterior análise.

Assim, devolvo os autos à EJE e à SPLOG.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/03/2022, às 01:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1027617 e o código CRC C76E5573.

0001071-98.2021.6.02.8000 1027617v1
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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000035/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 21/02/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR070420/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 13057.100162/2022-57
DATA DO PROTOCOLO: 21/02/2022
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56,
neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SINDLIMP AL, CNPJ n. 08.501.710/0001-07, neste ato representado(a) por seu ;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2022 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Trabalhadores das empresas de
asseio, conservação, prestação e terceirização de serviços de colocação e administração de mão de
obra e temporários, trabalhadores das empresas de administração de condomínios, trabalhadores
das empresas de prestação de serviços de paisagismo, ajardinamento, gramíneas cultura e planta,
trabalhadores das empresas de coleta de lixo e limpeza urbana, trabalhadores das empresas de
reciclagem de resíduos e materiais em geral e trabalhadores das empresas de veículos, com
abrangência territorial em AL. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS 
 

A partir do dia 01 de JANEIRO de 2022 o Percentual de Reajuste para todos os Níveis Salariais será de
10% (dez por cento) ficando os salários de acordo com a Tabela Salarial abaixo:

 

TABELA SALARIAL – Vigência de   01.01.2022 até   
31.12.2022

SALÁRIOS
BASE

Nível I

Faxineiro,   Agente de Limpeza, Auxiliar de Limpeza, Servente
de     Limpeza, Auxiliar   de Jardinagem, Auxiliar de Pedreiro,
Auxiliar   de Carga e   Descarga de   Mercadoria, Copeiro,
Piscineiro,   Maqueiro, Controlador de Pragas,     Garçom,
Merendeira, Operador   de Maquina Copiadora, Zelador,
Lavador de     Roupas, Passador de   Roupas, Agente de
Saneamento e Encarregado de Malote.

 

 

R$ 1.243,00
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Nível II

Apontador   de Mão de Obra, Ascensorista, Manobrista,
Lavador de     Veículos,   Operador de Máquina Costal para
Jardim, Garagista,   Camareira,     Office-Boy, Cozinheira,
Mensageiro, Varredor de Rua   e Contínuo.

 

R$ 1.290,50

Nível III

Auxiliar   Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife,   Promotor  
de Vendas, Auxiliar   de Encanador, Auxiliar de Eletricista de
Alta e Baixa Tensão,   Leiturista, Patrulheiro, Salva Vidas,
Bilheteiro,   Vigia, Porteiro, Bombeiro Civil, Fiscal de Loja,
Coletor de   Lixo,   Auxiliar de   Carpinteiro, Auxiliar de Pintor e
Auxiliar de   Marceneiro.

 

 

R$ 1.345,00

Nível IV

Auxiliar   Administrativo II, Auxiliar de Cobranças, Auxiliar de    
Faturamento,   Auxiliar de Pessoal e Moto-Boy.

 

R$ 1.374,00

Nível V

Assistente   Administrativo I, Vigia Florestal, Conferente,
Assistente de Manutenção,   Jardineiro e   Almoxarife.

 

R$ 1.464,00

Nível VI

Assistente   Administrativo II, Auxiliar de Tesouraria,
Recepcionista   e  Estofador.

 

R$ 1.491,50

Nível VII

Assistente   Administrativo III, Rádio Operador, Operador de    
Empilhadeira e   Encarregado de Turma de Equipe ou de
Seção (Fiscal de   Turma).

 

R$ 1.737,50

Nível VIII

Carpinteiro,   Pedreiro, Pintor, Eletricista de Baixa e Alta
Tensão,   Encanador, Assistente   Administrativo IV, Supervisor
de Serviços Gerais   e   Motorista de   Veiculo Utilitário (até
2tn) ou dez passageiros.

 

R$ 1.883,50

Nível IX

Encarregado   de Manutenção, Operador de Bomba, Mecânico
de   Bomba, Tratador de Animais Silvestres  Assistente  
Administrativo V, Marceneiro, Serralheiro e   Motorista de
Veiculo  de   Carga Leve (até 4tn. ou 16 passageiros).

 

R$ 2.086,00

Nível X

Chefe   ou Supervisor de Departamento.

 

R$ 2.310,00
Nível XI

Mecânico   de Automóveis, Lanterneiro e Funileiro.

 

R$ 2.815,00
Nível XII

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível médio
I.

 

R$ 3.059,50

Nível XIII  

R$ 3.889,50
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Toda   Função que exija uma formação técnica de nível médio
II.

Nível XIV

Toda   Função que exija uma formação técnica de nível
superior.

 

R$ 4.587,50

Parágrafo primeiro. Os funcionários que em janeiro de 2022 já recebiam salários iguais ou superiores aos
constantes desta tabela terão seus vencimentos reajustados em 10% (dez por cento).

Parágrafo segundo. Ao valor do TICKET ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO incidirá um reajuste de 10% (dez
por cento) em relação à Convenção Coletiva de Trabalho/2021, nos moldes especificados na Cláusula “DA
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR” constante desta CCT/2022.

Parágrafo terceiro. Para que não se caracterize “desvio de função”, nos moldes do art. 460 da CLT,
quando houver a contratação de função auxiliar será necessária a contratação concomitante da função
principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO OBJETO DESTA CONVENÇÃO 
 

Objetiva esta CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO estabelecer melhores condições de salário e
trabalho para reger as relações de trabalho entre as Empresas e os Empregados do respectivo segmento
acima referidos, excetuados aqueles que, por pertencerem a categorias diferenciadas, tenham convenções
próprias, em todo o Estado de Alagoas.

Parágrafo único. Fica definido, para efeito de aplicação da presente Convenção Coletiva de Trabalho, que:

a)Asseio – É toda e qualquer atividade relacionada com limpeza, remoção de lixo e de entulhos de
qualquer natureza, desenvolvidas em quaisquer locais, logradouros, prédios e locais públicos ou privados
de um modo geral, pelo trabalhador terceirizado vinculado a empresas de prestação de serviços de um
modo geral, no Estado de Alagoas;

b) Conservação - É toda e qualquer atividade relacionada com toda e qualquer Manutenção que visem
conter as deteriorizações do bem público ou privado, que visem proteger de avarias, deteriorizações e
estado de conservação, desenvolvidas pelo trabalhador terceirizado, em qualquer local, público ou privado,
logradouros públicos de um modo geral, através de empresas de prestação de serviços de um modo geral,
no Estado de Alagoas;

c) Tabela Salarial- Às demais atividades relacionadas com as funções constantes da Tabela Salarial
prevista nesta CCT, também se aplicam as definições aqui convencionadas, desde que, igualmente
vinculadas à terceirização de mão de obras, sejam desenvolvidas pelos respectivos trabalhadores, através
das Empresas de Asseio, Conservação e Similares em quaisquer Órgãos da iniciativa privada ou pública,
no Estado de Alagoas considerando-se ainda para tanto a similitude, conexidade e preponderância da
atividade.

 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 

Visado assegurar a exeqüibilidade dos contratos de prestação de serviços pelas empresas junto ao
tomador, assegurando a adimplência dos Encargos Sociais e Trabalhistas, fica convencionado que as
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empresas do segmento abrangidas pela CCT deverão praticar o percentual mínimo de Encargos Sociais e
Trabalhistas de Oitenta e Quatro e Oitenta e Três por cento (84,83%) conforme Planilha de Cálculo
abaixo como documento essencial a quaisquer licitação, sob pena de nulidade do certame tal como
disposto nos artigos 607 e 608 da CLT.

PLANILHA   DE CÁLCULOS
ENCARGOS   SOCIAIS: incidente sobre o valor da Remuneração +   valor da

Remuneração   Técnica
Grupo  

“A”
ENCARGOS   SOCIAIS 36.80%

1 INSS 20,00%
2 SESI OU SESC 1,50%
3 SENAI OU SENAC 1,00%
4 INCRA 0,20%
5 SALARIO EDUCAÇÃO 2,50%
6 FGTS 8,00%
7 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO/SAT/INSS 3,00%
8 SEBRAE 0,60%

Grupo  
“B”

ENCARGOS   SOCIAIS 28,20%

9 FÉRIAS 12,03%
10 AUXILIO DOENÇA 1,85%
11 LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE 1,33%
12 FALTAS LEGAIS 2,99%
13 ACIDENTE DE TRABALHO 1,30%
14 AVISO PRÉVIO 0,37%
15 13º SALÁRIO 8,33%

Grupo  
“C”

ENCARGOS   SOCIAIS 9,45%

16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 1,65%
17 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 3,80%
18 INDENIZAÇÃO (RESCISÕES SEM JUSTA CAUSA) 4,00%

Grupo  
“D”

ENCARGOS   SOCIAIS 10,38%

19 INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO “A”SOBRE  
O “B”

10,38%

VALOR   DOS ENCARGOS SOCIAIS 84,83%
 

 
GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 

OUTRAS GRATIFICAÇÕES 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO 
 

No caso de trabalho em que o empregado precise se deslocar para fora do município onde presta seus
serviços, cabe ao empregador o pagamento das despesas por deslocamento nos seguintes parâmetros:

I - com pernoite: R$ 100,00 (cem reais);

II - sem pernoite: R$  50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo primeiro. Aos valores acima estabelecidos deverão ser acrescidos os tributos, taxa
administrativa e lucro constantes da planilha de custos e formação de preços da empresa contratada.

Parágrafo segundo. Não haverá redução do Ticket Alimentação/Refeição do empregado nos dias em que
houver o deslocamento de que trata o caput desta Cláusula.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO SALÁRIO DO SUBSTITUTO 
 

A título de gratificação, será garantido ao empregado substituto o mesmo salário percebido pelo substituído.
Esta gratificação não se incorpora ao salário nem faz parte deste, nos termos da Súmula 159 do TST.

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO DA INSALUBRIDADE 
 

As empresas pagarão o adicional de insalubridade no grau máximo, a todos os trabalhadores que
trabalharem na coleta do lixo hospitalar, no serviço de limpeza de fossas, dedetização, imunização,
vitrificação de piso, leprosários, hospitais especializados no tratamento de doenças contagiosas e coleta de
lixo.

Parágrafo primeiro. As empresas pagarão o adicional de insalubridade de grau médio, aos trabalhadores
que exerçam funções de varredura de rua.

Parágrafo segundo. As empresas pagarão adicional de insalubridade no grau mínimo aos demais
empregados que exerçam suas funções em lugares insalubres, sujeitos os agentes nocivos à saúde, cujos
EPI’s fornecidos, não façam desaparecer completamente a ação insalubre.

Parágrafo terceiro. As empresas fornecerão diariamente um (01) litro de leite de gado, tipo “C” aos
empregados que exerçam trabalhos de vitrificação, sintecos e outros derivados existentes em locais e
atividades consideradas insalubres.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA NONA - DA ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 
 

Fica também convencionada a entrega de TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, para todos os
trabalhadores abrangidos por esta Convenção Coletiva de Trabalho, independente de cargo ou função e
horário de trabalho, obrigação esta a ser cumprida por todas as empresas integrantes deste segmento, no
valor total mensal de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais), que corresponde a 22 (vinte e
dois) TICKET’s ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO, considerando-se cada um deles no valor facial de R$
22,00 (vinte e dois reais). A distribuição dos TICKET’s será realizada no máximo até o dia 20 do mês
seguinte, sendo facultado às empresas descontar do valor referenteaos dias em que o empregado tenha
faltado ao serviço, sendo justificada ou não a falta, bem como os dias em que não houver fornecimento do
serviço em virtude de feriado ou não funcionamento do local da prestação do serviço, ao valor diário de R$
22,00 (vinte e dois reais). Ou seja, apenas serão considerados os dias efetivamente trabalhados. Sendo
assim, houve um reajuste de 10% (dez por cento) em relação à CCT/2021. 

Parágrafo primeiro. Nos casos em que haja a prestação de serviço parcial, por exemplo, nas jornadas de
12 x 36 horas, o valor dos TICKET´s será proporcional aos dias trabalhados, ou seja  R$ 22,00 (vinte e
dois reais) vezes o número de dias efetivamente trabalhados no mês de competência.

Parágrafo segundo. Os empregados que trabalhem em jornada igual ou inferior a 06 horas diárias farão
jus à alimentação proporcional a quantidade de horas efetivamente trabalhadas.

Parágrafo terceiro. Conforme previsto na Legislação pertinente, as empresas descontarão dos seus
funcionários o valor correspondente à sua participação neste benefício, no limite de 20% (vinte por cento)
do total deste, aplicando-se, em caso de desconto e não fornecimento do benefício ou de descumprimento,
as penalidades previstas nesta CCT.

Parágrafo quarto. Recomenda-se que as empresas firmem convênio com o PAT (Programa de
Alimentação do Trabalhador), mediante consulta à SRTE/AL, para que assim possam se beneficiar dos
incentivos Fiscais e estarem isentas de incidências Previdenciárias, do FGTS e Trabalhistas sobre o
benefício previsto nesta Cláusula.

Parágrafo quinto. Alternativamente, fica autorizada a empresa a substituir os TICKET’s
ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO por cesta básica de alimentos cujo valor importe no total mensal de R$
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484,00  e que, em caso fiscalização, deverá ser comprovado mediante nota fiscal representativa deste valor.

 
 
 
 
 

AUXÍLIO SAÚDE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO PLANO DE ASSISTÊNCIAS MÉDICA E AMBULATORIAL 
 

Fica também convencionado que a partir da data da sua admissão na empresa, os trabalhadores
integrantes do segmento de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e
Terceirização de Mão de Obra de um Modo Geral, representada pelas entidades sindicais ora
convenentes farão parte do PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL, em favor dos mesmos,
seja eles associados ou não a entidade classista obreira, extensivo a até 04 (quatro) dos seus dependentes
legais por eles indicados, desde que menores de 18 anos, com entidade clínica médica do Estado
conveniada com o SINDLIMP/AL e durante a vigência desta Convenção. Assim, objetivando a redução
dos custos operacionais, o SINDLIMP/AL firmará Convênio com uma empresa privada especializada em
Assistência Médica de Grupo, extensivo a toda a categoria, devendo as empresas a que estão ligados os
trabalhadores beneficiários, responsabilizarem-se pelas informações para fins de elaboração das Carteiras
de Beneficiados de seus empregados, para descontos das mensalidades em folhas de pagamentos e pelos
respectivos repasses mensais ao SINDLIMP/AL. O valor do desconto mensal deste benefício ora
conveniado com a “Empresa de Assistência Médica de Grupo” é na ordem de R$ 10,00 (Dez reais), por
funcionário associado ao SINDLIMP/AL e de R$ 20,00(vinte reais) para o trabalhador não associado ao
mesmo, importâncias estas que serão recolhidas na conta bancaria do SINDLIMP/AL ou entidade
credenciada, até o dia 10 do mês subseqüente, via Ficha de Compensação Bancária ou outro documento
correspondente, dependendo tal desconto, no entanto, da prévia anuência expressa do trabalhador.

Parágrafo único. As empresas deverão acatar possíveis desistências de tal convênio por parte de
qualquer dos seus empregados. A falta de recolhimento ou de pagamento de quaisquer valores
descontados dos trabalhadores caracterizará apropriação indébita e a sua inadimplência junto à empresa
responsável pela prestação dos serviços objeto dos benefícios acima estabelecidos, a impedirá de obter o
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO SINDICATO OBREIRO, arcando com todas despesas e
respectivas obrigações pertinentes em favor do seu empregado ou respectivos beneficiários, pela omissão
da obrigação de fazer, sem prejuízo das demais cominações previstas nesta CCT.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO 
 

Será concedido, nos moldes e nas condições previstas em Anexo a esta CCT, auxílio funeral no caso de
falecimento do trabalhador, denominado "Benefício Social Obreiro".

Parágrafo primeiro. As empresas recolherão, à título de contribuição social e até o 10º dia de cada mês, o
valor de R$ 10,00 (dez reais) por empregado, tendo como base a quantidade de empregados constante do
campo “total de empregados do último dia” informado no CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) mais atualizado.

Parágrafo segundo.  O empregador que por ocasião do óbito estiver inadimplente por falta de pagamento,
pagamento após o dia do vencimento ou efetuar o recolhimento por valor inferior ao devido, responderá
perante o empregado ou a seus dependentes, por multa equivalente ao triplo dos benefícios previstos, em
espécie e à vista, que deverá ser quitada juntamente com as verbas rescisórias, ou, na ausência destas, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias, além da multa de 50% (cinquenta por cento) do maior piso salarial
desta categoria, por cada empregado do segmento não atendido pelos benefícios previstos. De igual forma,
tendo em vista o caráter obrigatório, o não repasse dos valores arrecadados em obediência a esta Cláusula
consistirá em crime de apropriação indébita, responsabilizando-se criminal e civilmente o empregador
infrator.

Parágrafo terceiro. Por se constituir numa obrigatoriedade, o cumprimento deste benefício e a sua
previsão financeira deverão constar de todas as planilhas de custos e editais de licitação alcançados por
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esta CCT, em consonância com o art. 444 da CLT. No mesmo sentido e ante o caráter eminentemente
assistencial, o Auxílio Funeral não tem natureza de salário por não se constituir em contraprestação de
serviços.

Parágrafo quarto. Como se trata de um benefício obreiro e que visa única e exclusivamente atender às
necessidades do trabalhador, o Auxílio Funeral de que trata esta Cláusula será gerenciado pelo
SINDLIMP/AL, devendo este, sempre que solicitado, prestar contas e/ou informações contábeis de direito.
Sempre que necessário à comprovação do cumprimento desta CCT e nas homologações trabalhistas
deverá ser apresentado o Certificado de Regularidade desta Cláusula conjuntamente por meio das
Entidades Sindicais signatárias.

Parágrafo quinto. Além do Auxílio Funeral obrigatório de que trata o caput desta cláusula, os
empregadores poderão contratar seguro de vida em grupo em prol de seus empregados, facultado aos
trabalhadores, vinculados a esta CCT, a contribuição de até 10% (dez por cento) dos prêmios mensais, a
ser descontado em folha de pagamento, dos trabalhadores interessados e que aderirem expressamente a
tal benefício.

 
 

 
CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 

NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA LEI Nº 13.467/2017 
 

As partes estabelecem que os contratos de trabalho em curso deverão observar as novas normas que
regulam as relaçõs individuais e coletivas de trabalho estabelecidas pela Lei Federal Nº 13.467/2017.

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DESLIGAMENTOS DOS EMPREGADOS 
 

Os empregados em regime de Aviso Prévio, dispensados sem justa causa ou que tenham solicitado
demissão e que, comprovadamente, obtiverem novo emprego durante tal período, poderão solicitar o seu
descumprimento, sem prejuízo da remuneração correspondente aos dias já trabalhados.

Parágrafo primeiro. O Sindicato Obreiro não procederá à homologação de rescisão de contrato de trabalho
nos casos de dispensa abaixo relacionados:

a) da empregada gestante e no período de 05 (cinco) meses, contados da data do parto;

b) do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representante
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato;

c) de empregado, comprovadamente, doente em período de licença médica, de beneficio ou acidentado.

Parágrafo segundo. O disposto no Parágrafo anterior não se aplica às hipóteses em que o empregado
pedir demissão.

Parágrafos terceiro. As homologações das rescisões de contratos de trabalho dos trabalhadores,
independente do local em que se situe a sede da empresa e o motivo do desligamento, deverá ser
realizada a assistência à rescisão do contrato de trabalho de acordo com o previsto no § 1º do Artigo 477 da
CLT, ou seja, somente será homologada nas instalações do SINDLIMP/AL e devidamente assinada pelo
Presidente do sindicato ou por quem este designar, sob pena de nulidade. (EMENTA N.º 3 da Portaria 01 de
22.02.2002 da Secretaria de Relações do Trabalho) e com a apresentação obrigatória dos seguintes
documentos:

a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em seis (06) vias.

b) Extrato Analítico do FGTS de todo o tempo laboral, se por iniciativa da empresa.

c) CTPS- Carteira do Trabalho e Previdência Social devidamente anotada.
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d) CD do Seguro Desemprego (nas Demissões).

e) Carta de Desligamento.

f) Guia de Recolhimento da Multa do FGTS - (nas Demissões).

g) Carta de Preposto, com identificação do designante e, se tratando de representante Sócio da empresa,
cópia do Contrato Social que comprove tal condição.

Parágrafo quarto. Todas as HOMOLOGAÇÕES DE RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO
deverão ser agendadas com o SETOR DE HOMOLOGAÇÕES do SINDLIMP com o mínimo de 48
(quarenta e oito) horas úteis de antecedência. A falta de apresentação de qualquer um dos documentos
acima, por culpa, dolo ou falta de atenção da empresa, implicará na recusa do SINDLIMP/AL em efetuar a
homologação e na aplicação das sanções legais, inclusive aquelas pertinentes ao atraso do pagamento de
rescisões, previstas na CLT.

Parágrafo quinto. As empresas comunicarão por escrito ao empregado, os motivos de sua dispensa no
caso de justa causa, bem como nos casos de suspensão disciplinar e/ou advertência que forem destinadas
aos mesmos, bem como no caso de recebimento e devolução da CTPS ao empregado, sob pena de
responder por quaisquer prejuízos ao trabalhador pela omissão da obrigação de fazer.

Parágrafo sexto. O contrato de trabalho poderá ser extinto por comum acordo entre as empregado e
empregador, conforme disposto no art. 484-A da CLT.

Parágrafo sexto. No cumprimento desta Cláusula, deverá ser observado o que preconiza a Cláusula
Décima Segunda desta CCT.

 
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA/TERCEIRIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO 
 

Poderão as empresas celebrar CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO de que trata o art. 443 da CLT
e, de acordo com o que dispõe a Lei nº 9.601 de 21 de janeiro de 1998, entre o Sindicato Profissional e a
Empresa interessada e com a anuência dos trabalhadores, sendo imprescindível a Assistência Sindical.

Parágrafo primeiro. Pela presente, fica autorizada a utilização do “TRABALHO EM REGIME DE TEMPO
PARCIAL”, nos exatos termos do Artigo 58-A, da Consolidação das Leis do Trabalhado, acrescentado pela
Medida Provisória nº 1.779-10 de 06/05/1999.

Parágrafo segundo. No caso de novas contratações, a aplicação do regime disposto nesta cláusula
dependerá exclusivamente do interesse do empregador, desde que o empregado seja inequivocamente
esclarecido a respeito.

Parágrafo terceiro. Nos casos de contratos de trabalho já existentes, a aplicação do disposto nesta
cláusula dependerá de opção do empregado, mediante documento padrão da empresa, com a devida
participação do Sindicado Obreiro.

Parágrafo quarto. Fica autorizada a suspensão do contrato de trabalho, nos termos e condições do Artigo
476-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

 
OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 
 

Os sindicatos convencionam a autorização para que empresas contratem trabalhadores intermitentes,
previstos no artigo 452-A da Lei 13.467/2017, as quais se obrigam a realizarem o pagamento das parcelas
previstas no §6º do artigo 452-A da CLT, referentes a cada período de prestação de serviço, em 5 (cinco)
dias úteis contados do último dia de prestação de serviço.

Parágrafo Primeiro. O trabalhador que for convocado com brevidade inferior ao estabelecido em lei não
poderá ser sancionado com a penalidade prescrita no §4º do 452-A da Lei 13.467/2017 em caso de recusa
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ou de não comparecimento.

Parágrafo Segundo. O trabalhador intermitente terá preferência de contratação para preenchimento de vaga
efetiva na função na qual foi contratado.

Parágrafo Terceiro. O trabalhador intermitente que executar serviços por mais de 60 (sessenta) dias
ininterruptos no mesmo posto de trabalho, com o mesmo endereço e mesma carga horária, deverá ser
admitido como efetivo.

Parágrafo Quarto. O trabalhador intermitente que não for convocado dentro do período de 6 (seis) meses
deverá ter seu contrato rescindido.

Parágrafo Quinto. Em consonância com a prescrição do §6º do artigo 452-A da CLT, será assegurado ao
trabalhador intermitente o recebimento da remuneração, férias proporcionais com acréscimo de um terço,
décimo terceiro salário proporcional; repouso semanal remunerado; além de auxílio alimentação e vales-
transportes.

Parágrafo Sexto. O trabalhador fará jus ao piso salarial correspondente ao trabalho efetivamente exercido.

 
 

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUSESSÃO DE CONTRATOS 
 

Dispensa-se o cumprimento de aviso prévio no caso de contratação do empregado pela empresa
sucessora.

Parágrafo único. Dispensam-se os benefícios anteriores concedidos em função das particularidades do
contrato de prestação de serviços anterior, não se configurando redução salarial.

 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO REAPROVEITAMENTO PROFISSIONAL 
 

As empresas do segmento empresarial representadas pelo SEAC/AL que forem vencedoras em processo licitatório
de contratos públicos ou privados de prestação de serviço poderão reaproveitar no todo ou em parte a mão-de-obra
disponibilizada pelo encerramento do contrato de trabalho da empresa que perdeu o contrato, devendo para tanto o
empregado manifestar se aceita ou não ser contratado pela empresa vencedora.

Parágrafo Primeiro. As partes estabelecem que, se o empregado estiver cumprindo aviso prévio e for admitido pela
empresa vencedora do contrato de prestação de serviços, neste caso, o pedido de dispensa de cumprimento do
aviso prévio deverá ser aceito pelo seu empregador e obrigatoriamente o contrato de trabalho será extinto por
acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: os dias
efetivamente trabalhados no período do aviso prévio, metade da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa
de 20% sobre o saldo do FGTS, e na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

Parágrafo Segundo. Fica estabelecido entre as partes que o empregado que não estiver cumprindo aviso prévio,
mas for reaproveitado pela empresa vencedora do contrato de prestação de serviços, neste caso, o contrato de
trabalho será extinto por acordo entre empregado e empregador, ficando o empregado dispensado do cumprimento
do aviso prévio (em razão da obtenção de novo emprego) e o empregador dispensado do pagamento dos dias não
trabalhados, cabendo ao empregado o pagamento da indenização sobre o saldo do FGTS, isto é, multa de 20%
sobre o saldo do FGTS e na integralidade as demais verbas trabalhistas.

Parágrafo Terceiro. As partes estabelecem, ainda, que se o empregado não for reaproveitado pela empresa
vencedora do contrato de prestação de serviços e se seu empregador não tiver local para transferi-lo, dentro de sua
base territorial, neste caso, o contrato será rescindido pela forma imotivada e caberá ao empregador proceder à
anotação na CTPS, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias
no prazo e na forma estabelecidos no art. 477 da CLT. Havendo a transferência, esta não poderá violar os preceitos
da Súmula nº 29 do TST.
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Parágrafo Quarto. Quando a empresa entregar os avisos prévios aos seus empregados em razão da proximidade
do término do contrato de prestação de serviço e por qualquer motivo der continuidade ao referido contrato caberá
ao respectivo empregador reconsiderar o ato, antes de seu termo, visando à preservação do emprego, com o
objetivo de dar segurança econômica ao trabalhador e incorporá-lo ao organismo empresarial, cabendo ao
empregado aceitar a reconsideração (princípio da continuidade das relações trabalhistas).

Parágrafo Quinto. No encerramento do contrato de prestação de serviços entre o empregador e o tomador de
serviço poderá a empresa vencedora efetuar a assinatura do novo contrato de trabalho na CTPS do trabalhador
reaproveitado, independentemente da devida baixa do contrato anterior, o que se concretizará com a homologação
da rescisão na Entidade Sindical Laboral.

 

 
 

 
RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE

PESSOAL E ESTABILIDADES 
NORMAS DISCIPLINARES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ADVERTÊNCIA OU SUSPENSÃO 
 

A todo empregado suspenso ou advertido disciplinarmente será entregue o termo formal discriminando o
motivo da punição que deverá ser assinado por ele e visado pelo diretor da empresa. Recusando-se o
empregado a assinar, o comunicado será válido quando assinado por 2 (duas) testemunhas.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA JORNADA DE TRABALHO E DAS HORAS EXTRAS 
 

A jornada de trabalho desta categoria profissional é de 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220
(duzentas e vinte) horas mensais, porém, nos casos da necessidade de trabalho em horário extraordinário,
a empresa deverá comunicar este fato ao empregado envolvido, até duas horas antes do término da sua
jornada normal de trabalho, assegurando-lhes um lanche compatível se este exceder em pelo menos uma
(1) hora.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das horas extras realizadas será efetuado com um acréscimo de 60%
(sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, podendo tais horas, serem parcial ou totalmente
compensadas, segundo os interesses da empresa e do empregado.

Parágrafo Segundo - Os empregados que trabalharem em dias de repouso ou feriados, farão jus a horas
extras, exceto os empregados que trabalhem na jornada 12x36 horas.

 

 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA COMPENSAÇÃO DE HORAS TRABALHADAS E DO HORÁRIO NOTURNO 
 

Objetivando a preservação dos níveis de emprego, as partes desde já convencionam a instituição do
“SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA E HORAS DE TRABALHO”, nos termos do art. 59 da
CLT, com redação dada pela MP nº 1.779-8, de 11 de março de 1999, estabelecendo-se desde logo que
serão consideradas as horas trabalhadas e as compensadas na mesma proporção, ou seja, uma hora
compensada para cada hora trabalhada, devendo sua operacionalização e controle ser definidos após
entendimento entre as partes. Excetuam-se os dias trabalhados aos domingos e feriados e os casos de
utilização da escala de revezamento, em que se adotará o critério legal.
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Parágrafo primeiro. As Empresas poderão adotar a jornada especial de 12X36, 12 (doze) horas corridas
de trabalho por 36 (trinta e seis) horas corridas de descanso, sem redução do salário, respeitados os pisos
salariais da categoria. Para os empregados que trabalham sob o regime especial é obrigatória a concessão
de um intervalo para repouso ou alimentação na forma da lei, o qual será de, no mínimo, 1 (uma ) hora
contínua. Na hipótese de não concessão, incidirá penalidade ficando o empregador obrigado a remunerar o
período correspondente com um acréscimo de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho e, nos casos em que esta jornada seja realizada em horário noturno, será também
devido o pagamento do adicional noturno correspondente, este com acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) sobre o valor da hora normal. O acréscimo devido na hipótese de não concessão do intervalo
intrajornada tem natureza de sanção jurídica e caráter indenizatório, sendo descabidos reflexos em verbas
legais/rescisórias. Observar-se-á o disposto na Súmula 444/TST. A remuneração mensal pactuada para
jornada 12x36 abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em
feriados, nos termos do art. 59-A da CLT. 

Parágrafo segundo. Nos termos da Súmula 85/TST, será admitida jornada de 09h diárias, desde que não
ultrapasse os limites semanal e mensal previstos em Lei, não se fazendo necessários acordos individuais
de compensação neste sentido.

Parágrafo terceiro. Sempre que for realizado trabalho noturno, nos termos do art. 73 da CLT, será pago
adicional correspondente no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de
trabalho, independentemente do sistema de horário adotado, considerando-se como noturno o trabalho
realizado entre as 22:00 horas de um dia e às 05:00 horas do dia seguinte.

Parágrafo quarto. Considerando-se a jornada de trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, fica
convencionado que as 04 (quatro) horas a serem trabalhadas nos sábados poderão ser distribuídas durante
a semana de segunda a quinta-feira, sem a necessidade de formalização de acordo particular entre
empregador e empregado.

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REGISTRO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
 

O horário de trabalho poderá ser registrado pelos empregados em cartão, papeleta, livro de ponto, cartão
magnético ou, ainda, por outros meios eletrônicos aceitos legalmente, ficando as empresas obrigadas a
colher assinatura dos empregados ao final do período de fechamento do ponto no respectivo meio de
controle, podendo as empresas dispensar a marcação do intervalo de repouso e alimentação, conforme a
legislação em vigor.

Parágrafo primeiro. O horário que será anotado nos controles é o de efetiva entrada e saída do
trabalhador, devendo ser observado o rigor das anotações especialmente em casos em que não há
rendição do posto de trabalho.

 

Parágrafo segundo. Ficam as empresas autorizadas a implantar o denominado "ponto web", nos termos
previstos na legislação aplicável à espécie.

 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO CONTROLE DE JORNADA POR EXCEÇÃO 
 

Para os empregados que estejam subordinados a horário de trabalho, fica expressamente ajustado que a
empresa poderá adotar, em substituição aos sistemas convencionais de anotação de horário de trabalho dos
empregados, o controle de frequência por exceção. Para tanto, deverão ser anotadas apenas as exceções ocorridas
durante a jornada de trabalho, desde que os empregados tenham, a qualquer momento, acesso às informações
para consultas e acompanhamento dos registros feitos pela empresa. Periodicamente, a empresa emitirá um
relatório individual de exceções para que o empregado possa concordar ou não com registros nele efetuados, nos
termos permitidos pelo TST (Processo Nº TST-RR-2016-02.2011.5.03.0011).
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FALTAS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO ABONO DE FALTAS DE EMPREGADO ESTUDANTE 
 

Serão abonadas as faltas de empregados estudantes em estabelecimentos de ensino oficial ou
reconhecido, quando estes forem submetidos a provas periódicas, desde que a empresa seja avisada, por
escrito, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo Primeiro. É obrigado ao empregado a comprovação posterior do comparecimento para realização
da prova, sob pena de ser descontado de seu salário a falta correspondente.

Parágrafo Segundo. Demais faltas serão abonadas conforme previsão legal.

 
 

 
SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 

CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS 
 

Os Sindicatos Patronal e Laboral, bem como as empresas do setor, envidarão todos os esforços no sentido
de implementar campanhas educativas, divulgando entre os colaboradores formas de prevenção e combate
às doenças infectocontagiosas, e difusão da educação escolar visando a maior qualidade de vida
comunitária e prevenindo a violência.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
REPRESENTANTE SINDICAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL 
 

As empresas facilitarão o acesso dos representantes legais do Sindicato Obreiro as suas instalações, para
afixação de avisos e divulgação de suas informações aos seus associados.

Parágrafo primeiro. Fica assegurado ao Diretor-Presidente e demais Diretores do Sindicato dos
Empregados de Empresas de Asseio, Conservação e Limpeza Urbana no Estado de Alagoas, os benefícios
da Lei que rege a matéria.

Parágrafo segundo. Fica assegurado ao Diretor Presidente do SINDLIMP, o direito a sua requisição
permanente durante o seu mandato sindical e na vigência da presente Convenção, com ônus para a
empresa requisitada.

Parágrafo terceiro. Os demais Diretores deste Sindicato suscitante poderão ser requisitados pelo Diretor
Presidente do mesmo, desde que haja comunicação expressa, com antecedência de 72 (setenta e duas)
horas, para participarem em Congressos, Seminários, Curso de Formação, Assembleias da Categoria,
Reunião da Diretoria do Sindicato suscitante, discussão de proposta de Instrumentos Coletivos, 01 (um) por
empresa e, no máximo de 15 (quinze) dias por ano sem ultrapassar 02 (dois) dias por mês.

Parágrafo quarto. Serão realizados, durante a vigência desta convenção, 02 (dois) encontros anuais para
serem discutidas às questões relativas às relações coletivas de trabalho e a efetiva aplicação da presente
Convenção, observando-se, ainda, o constante nos parágrafos seguintes.

Parágrafo quinto. Fica convencionado que as empresas fornecerão, quando solicitado, documentos
comprobatórios de cumprimento de qualquer das cláusulas da presente Convenção, sob pena de responder
judicialmente por tal obrigação.

Parágrafo sexto. As controvérsias resultantes desta Convenção serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.
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Parágrafo sétimo. Será considerado o dia 16 de maio, como sendo o dia do trabalhador de Asseio,
Conservação, Limpeza Urbana, Prestação de Serviços e Terceirização de Mão de Obra, sendo facultativo o
trabalho.

Parágrafo oitavo. Fica assegurada a liberação de um Dirigente Sindical, o qual será indicado pelo
Sindicato Profissional, com ônus para a empresa cessionária, na vigência da presente convenção, sem
prejuízo do constante do parágrafo segundo desta Cláusula.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAL E ASSISTENCIAL 
 

As empresas descontarão em folha de pagamento, mensalmente, o percentual de 2,0% (dois por cento),
sobre o salário base de seus empregados ASSOCIADOS ao SINDLIMP/AL, a título de CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL, repassando a importância para o Sindicato obreiro em até 05 (cinco) dias úteis contados do efetivo
desconto.

Parágrafo primeiro. Exclusivamente no mês em que for pago o aumento salarial objeto desta convenção
coletiva, será descontado dos trabalhadores desta categoria profissional e beneficiados pelo presente
instrumento coletivo nos termos constantes desta Cláusula, o valor correspondente a 04% (quatro por
cento) do seu salário base, a título de CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL/NEGOCIAL, valor este que deverá
ser recolhido pelas empresas ao Sindicato, até 10 (dez) dias a contar da data do referido desconto, por
força da decisão soberana da Assembleia Geral, como faculta a letra “e” do art. 521, da CLT e no art. 8º, IV
da Constituição Federal.

Parágrafo segundo. Os empregados desta categoria profissional dispõem de 10 (dez) dias, contados do
desconto acima descrito, para apresentar por escrito sua oposição ao desconto, pessoalmente perante o
Sindicato Obreiro, em atendimento ao novo entendimento firmado pela Orientação Nº 03 da Coordenadoria
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS - MPT) firmada em 05/05/2010, já ratificada pela
Procuradoria Regional do Trabalho na 19a Região nos autos do Processo 000583.2009.19000/4, em
20/07/2010.

Parágrafo terceiro. No mês em que se descontar na folha de pagamentos a Contribuição Assistencial em
favor do Sindicato Obreiro fica automaticamente suspenso o desconto da Contribuição Social relativo aos
trabalhadores associados ao SINDLIMP/AL.

Parágrafo quarto. A alegação de desconhecimento desta Convenção Coletiva de Trabalho por parte das
Empresas e dos Empregados, não constituirá motivo bastante para isentá-los das suas obrigações de fazer,
e cumprimento do que está convencionado;

Parágrafo quinto. Pela presente e pelo disposto na Portaria nº 3.233, de 29/12/83 do Ministério do Trabalho,
as empresas estão obrigadas a efetuar os recolhimentos dos descontos acima referidos, mediante relação
dos empregados constando todos os dados que possibilitem sua identificação bem como os valores a eles
pertinentes, sob pena de responder em Ação de Cumprimento por obrigação de fazer, arcando com o ônus
das despesas cartoriais e honorários advocatícios pertinentes.

 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DA TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho, não associadas ao SEAC/AL,
contribuirão anualmente e uma única vez para o Sindicato Patronal com a importância de R$ 1.500,00 (mil
e quinhentos reais), a ser recolhida até o dia 30 de junho de 2022, na sede do Sindicato Patronal ou onde
este indicar, tudo de acordo com orientação emanada do Supremo Tribunal Federal – STF nos Processos
RE 220.700-1 –(DJ de 13.11.1998) e RE 189.960-3 – (DJ de 17.11.2000).

Parágrafo primeiro. Em caso de recolhimento posterior a data acima, a empresa inadimplente estará
sujeita ao pagamento adicional de juros de mora à razão de 1% (Um por cento) por mês ou fração de atraso
e também ao pagamento de uma multa de 2% (Dois por cento) sobre o montante (principal mais juros).
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Parágrafo segundo. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula Décima
Segunda desta CCT.

 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA NACIONAL 
 

As empresas abrangidas por esta Convenção Coletiva de Trabalho deverão recolher a contribuição
confederativa nacional com vencimento em janeiro/2022, consoante inciso IV, art. 8o da Constituição
Federal, no valor vinculado ao porte da empresa e calculado pelo resultado da multiplicação da quantidade
de empregados existentes em janeiro de 2022, atestado pelo respectivo CAGED, por R$ 4,00 (quatro reais).

Parágrafo único. O cumprimento desta Cláusula deverá observar o que preconiza a Cláusula Décima
Segunda desta CCT.  

 
 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO SINDICAL 
 

O SINDLIMP/AL e SEAC/AL emitirão para toda e qualquer empresa um CERTIFICADO DE
REGULARIDADE DE SITUAÇÃO, atestando que a mesma está atuando de forma regular e segundo os
princípios estabelecidos nesta convenção coletiva de trabalho, documento este que passará a ser
obrigatório em toda e qualquer licitação promovida pelos órgãos da Administração Pública Federal, Estadual
e Municipal, direta, autárquica e fundacional, a título de documentação relativa a regularidade fiscal, e será
válido por 60 (sessenta) dias, em consonância com o disposto nos artigos 607 e 608 da CLT, que assim
dispõem:

Parágrafo primeiro. O certificado de regularidade de situação emitido pelo SINDLIMP/AL será entregue no
prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente acompanhado dos
seguintes documentos, em originais ou cópias autenticadas: 

a) guia de recolhimento da contribuição sindical obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL);

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial obreira dos últimos dois anos (SINDLIMP/AL);

c) comprovante de pagamento da mensalidade associativa dos últimos 12 (doze) meses;

d) cópia do contrato social devidamente registrado no respectivo órgão competente;

e) pagamento da taxa, caso não seja associado ao SINDLIMP/AL;

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.

Parágrafo segundo. As empresas que não possuam estabelecimento matriz, filial, escritório, ou contratos
de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação mediante
apresentação dos documentos acima elencados pertinentes ao domicílio de sua sede.

Parágrafo terceiro. O Certificado de Regularidade de Situação emitido pelo SEAC/AL será entregue no
prazo de 48 horas úteis após a protocolização do pedido, este obrigatoriamente acompanhado dos
seguintes documentos, em originais ou cópias autenticadas:

a) guia de recolhimento da contribuição sindical patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL);

b) guia de recolhimento da contribuição assistencial patronal dos últimos 02 (dois) anos (SEAC/AL);

c) guia de recolhimento da mensalidade sindical associativa patronal dos últimos 12 (doze) meses
(SEAC/AL);

d) cópia do Contrato Social devidamente registrado no respectivo órgão competente;

Anexo NOVA CCT 2022 (1035143)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 309



25/03/2022 16:07 Mediador - Extrato Convenção Coletiva

www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?NrSolicitacao=MR070420/2021 15/20

e) pagamento da taxa em caso de não ser associado do SEAC/AL;

f) comprovante de pagamento do Benefício Social Obreiro relativo aos últimos dois anos.

Parágrafo quarto. Em virtude do princípio da livre associação sindical, as empresas não sindicalizadas que
possuam sede, filial ou escritório no Estado de Alagoas, ou que mantenham contrato de prestação de
serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade de situação mediante a apresentação
dos documentos elencados nas alíneas “a”, “b” e “d”, ficando desobrigadas da apresentação dos
documentos constantes na alínea “c”. 

Parágrafo quinto. As empresas que possuam sede ou filial fora do Estado de Alagoas, e que não
mantenham contrato de prestação de serviços no Estado de Alagoas, obterão o certificado de regularidade
de situação mediante a apresentação dos documentos elencados nas alíneas “a” e “b”, correspondentes ao
domicílio de sua sede, ficando desobrigadas da apresentação dos documentos constantes na alínea “c”.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DAS INFRAÇÕES 
 

Às infrações cometidas por falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Instrumento
Coletivo, serão aplicadas as penalidades previstas nesta CCT, em favor da parte prejudicada.

Parágrafo único. As empresas pagarão aos seus empregados o acréscimo salarial decorrente desta
Convenção, de forma retroativa a sua data base e de uma só vez, no primeiro mês de competência seguinte
ao do seu registro na SRTE/AL, sem nenhum acréscimo legal a titulo de multa contratual ou afim. Havendo
atraso no pagamento dos valores salariais, além do previsto nesta cláusula, será imposta a empresa
infratora, multa contratual por empregado prejudicado, na mesma base do Parágrafo 8ª do Art. 477 da CLT.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CUMPRIMENTO 
 

Todos os integrantes da categoria profissional e econômica, representados pelo SINDLIMP/AL e SEAC/AL,
obrigam-se a cumprir todas as cláusulas e condições da presente convenção coletiva de trabalho,
facultando-se aos sindicatos convenentes amplo poder de fiscalização, como permanentes colaboradores
do trabalho desenvolvido pelo Ministério do Trabalho.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DAS GENERALIDADES 
 

As empresas se obrigam a aceitar os atestados médicos justificativos de ausência aos serviços emitidos
pelo INSS e seus conveniados, bem como os emitidos pelos serviços médicos e odontológicos do Sindicato
Profissional e seus conveniados, desde que aprovados por seu departamento médico e que se refiram
a tratamento médico ou consulta exclusiva dos seus empregados.

Parágrafo primeiro. As empresas liberarão do expediente, sem prejuízo da remuneração, as empregadas
gestantes que tiverem que se submeter a exame pré-natal, desde que a necessidade do exame seja
reconhecida por médicos do INSS, do Sindicato Profissional ou Empresa.

Parágrafo segundo. As empresas ficam obrigadas a fornecer aos seus empregados contracheques que
contenham especificações relativas à remuneração e respectivos descontos e o valor dos depósitos na
conta do FGTS.

Parágrafo terceiro. Se necessários, as empresas fornecerão os Equipamentos de Proteção Individual, -
EPI, e quando exigidos, os uniformes para o exercício da função, os quais será composto por 01 (um)
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conjunto por ano, sem qualquer ônus para o empregado, que por sua vez obrigar-se-á a usá-lo e conservá-
lo.

Parágrafo quarto. Entende-se por conjunto de uniforme, 02 (duas) blusas ou batas e 02 (duas) calças ou
bermudas, ou 02 (dois) macacões ou ainda 02 (dois) vestidos conforme padrão da empresa.

Parágrafo quinto. Os empregados que pedirem demissão ou forem demitidos por justa causa, no período
de 06 (seis) meses, contados da data do recebimento do uniforme, obrigar-se-ão a devolvê-los ou a efetuar
o pagamento de 50% (cinqüenta por cento) do valor dos mesmos, desde que o valor seja comprovado pela
empresa.

Parágrafo sexto. As empresas fornecerão, a todos os empregados que solicitarem, os vales-transportes
nos termos da Lei pertinente, os quais poderão ser representados por “senhas dos VALES
TRANSPORTES” ou “CARTÕES DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICOS”, sem que, neste caso,
resulte em incidências para fins previdenciários, para recolhimento do FGTS ou como incrementos salariais
para quaisquer efeitos.

Parágrafo sétimo. Opcionalmente, as empresas poderão deixar de entregar os VALES-TRANSPORTES
aos seus empregados se colocar a disposição dos mesmos, veículos coletivos ou afins, próprios ou
contratados, para transportá-los com exclusividade, às proximidades dos respectivos locais de trabalho ou
de suas residências, os quais utilizarão preferencialmente os percursos convencionais do sistema de
transportes urbanos da localidade, podendo efetuar os respectivos descontos legais previstos na Lei.

Parágrafo oitavo. No caso de serviços prestados em Cidades que não possuem sistema de transporte
público municipal regular, operados diretamente pelo poder público ou mediante delegação, em linhas de
transporte regulares e com tarifas fixadas por autoridade competente, as empresas poderão disponibilizar o
pagamento deste benefício em espécie (pecúnia) sem que se configure natureza salarial neste pagamento.

Parágrafo nono. Os benefícios estipulados nesta Convenção Coletiva de Trabalho serão objeto de
compensação, na hipótese de existirem ou virem a existir, por ato compulsório do poder público, vantagens
diretas ou indiretas equivalentes e que visem o atendimento aos mesmos fins combinados ao presente
ajuste, de forma a não estabelecer duplo pagamento, prevalecendo, entretanto, os benefícios mais
vantajosos para os empregados.

Parágrafo décimo. Expirado o prazo de vigência previsto, fica prorrogada automaticamente esta CCT, em
todos os seus termos, caso outra não seja apresentada até 30 dias do seu término, estando às partes
convenentes obrigadas a promoveram, no prazo de 30 dias, contados da data-base da Categoria, a
formalização de sua ratificação pelas respectivas Assembleias Gerais, no caso de prorrogação.

Parágrafo décimo primeiro. Na hipótese de ser esta CCT registrada na SRTE em data posterior ao início
de sua vigência, fica desde já assegurado que os seus termos retroagirão à sua data-base.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DOS CURSOS DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E RECICLAGEM
 

Os Sindicatos convenentes comprometem-se a unir esforços no sentido de buscar convênios para viabilizar
cursos de formação, capacitação e reciclagem profissional.

 
 
 

 
 

JOSE CARLOS ROBERTO DA COSTA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL 
 
 
 

PAULO NICACIO DA SILVA 
PRESIDENTE 
SINDLIMP AL 
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ANEXOS

ANEXO I - BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO
 

BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO

Da Introdução

O denominado “Benefício Social Obreiro”, na forma de auxílio funeral, constitui melhoramento às condições
laborais e sociais do trabalhador. É através deste direito, consignado em Convenção Coletiva de Trabalho e
avalizado pelo art. 7º, XXVI da Constituição Federal/88 e pelo art. 611 da Consolidação das Leis do
Trabalho, que serão consignados benefícios ao trabalhador e à sua família nas condições estabelecidas
neste Anexo.

A grande maioria dos trabalhadores pertencentes às categorias profissionais abrangidas pela presente
Convenção Coletiva de Trabalho é formada por pessoas muito simples e de poucos recursos financeiros.
Quando ocorre um infortúnio, um acidente de trabalho ou até mesmo o falecimento do obreiro, origina-se
uma série de problemas de cunho social. Muitos destes trabalhadores são arrimo de família e, na ocorrência
de fatalidades que impossibilitem o labor, passam a viver de forma precária junto com seus familiares. Mais
sério é o problema em caso de morte do trabalhador, ocasião em que seus familiares não dispõem sequer
de recursos imediatos para providenciar o funeral e/ou garantir a alimentação dos dependentes com a perda
do arrimo familiar. É justamente ante esta realidade patente e constantemente observada na realidade da
categoria profissional que urge o “Benefício Social Obreiro” ora estipulado.

Neste mesmo aspecto, as apólices de seguro (recomenda-se como complemento ao presente Benefício) e
os benefícios da previdência social esbarram numa enorme gama de restrições legais e inúmeros outros
requisitos burocráticos que dificultam e/ou impossibilitam o socorro imediato ao trabalhador e seus
familiares.

É de se observar que a legalidade deste Benefício se encontra patenteada na Nota Técnica Nº 92/2008
emitida pela Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, na qual destacamos:

 

22. Diante do quadro que se afigura perante os direitos estabelecidos em uma negociação coletiva, é
consenso no mundo do trabalho a importância dos dispositivos negociados que trazem benefícios para o
trabalhador além dos previstos em lei, tendo em vista que as entidades sindicais e empregadores podem
estipular condições mais próximas à realidade de cada categoria do que a lei, que se aplica a todos
indiscriminadamente.

23. É exatamente nesse contexto que devem ser analisadas as cláusulas convencionadas que preveem
benefícios ao trabalhador e à sua família em caso de infortúnio.

26. Não se vislumbra, de uma análise perfunctória do tema, prejuízos ao trabalhador, mesmo em se
tratando de um benefício condicionado ao pagamento prévio de um valor estipulado, dado que esse
pagamento provavelmente não se confunde com o prêmio de uma apólice de seguros, especialmente em
face de suas regras resultarem da livre negociação entre os trabalhadores e empregadores.

27. Diante do exposto, do ponto de vista das relações do trabalho, e em face da liberdade de negociação
entre as partes consagrada pela Constituição Federal, entende-se não haver ilegalidade na cláusula
denominada “benefício social familiar”.

 

Portanto, ante o Princípio da Liberdade Sindical consagrado internacionalmente pelas Convenções 87 e 98
da Organização Internacional do Trabalho e pelo art. 8º da Constituição Federal, as associações
profissionais são livres para negociar as condições de trabalho aplicáveis à categoria que representam. Ou
seja, resta patente a legalidade da presente cláusula, especialmente por constituir inegável benefício ao
trabalhador e à sua família.

 

Do Cumprimento
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1. O cumprimento deste “Benefício Social Obreiro” será efetivado através de boletos de cobrança emitidos
pelo Sindicato Laboral, os quais devem ser preenchidos com as seguintes informações: o Código de
Recebimento Mensal da Transmissão de Dados ao MTE e a quantidade de empregados constante no
campo “total de empregados do último dia”, do último CAGED (Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados) informado ao Ministério do Trabalho e Emprego.

2. Será permitida a redução do número de trabalhadores pertencentes a outros sindicatos e não houver
interesse de que os mesmos recebam o “Benefício Social Obreiro”. Deverá, assim, o empregador solicitar
formal e antecipadamente a referida redução.

3. Dispensa-se quaisquer relações nominais de trabalhadores, vez em que a base de cálculos será o
CAGED.

4. O não recolhimento no dia convencionado sujeitará o empregador às sanções previstas por
inadimplência. Neste mesmo sentido, por mera liberalidade, poderá o gestor prorrogar a data do vencimento
e sua aceitação não se constituirá em obrigação de concordância de futuras prorrogações.

5. Caso o empregador efetue recolhimento a maior ou em duplicidade, a diferença será devolvida, se
solicitado por escrito, até o 20º (vigésimo) dia do mês de competência do recolhimento errôneo. Após essa
data, ficam sustados quaisquer reembolsos, não sendo viável o desfazimento dos recolhimentos.

6. A qualquer momento, poderá o Sindicato gestor solicitar do empregador a apresentação atualizada do
CAGED e/ou outros documentos necessários à continuidade da concessão dos benefícios ou verificações
de auditoria.

 

Do Benefício Social Obreiro

1. O “Benefício Social Obreiro” se dará através da comunicação do fato pelo empregador ao Sindicato
gestor. Por se tratar de direitos garantidos ao trabalhador, a gestão do Benefício ficará a cargo do Sindicato
obreiro.

2. Tão logo os empregadores tenham ciência da ocorrência do falecimento ou de fato que poderá causar a
impossibilidade para o trabalho, deverão formalizar a comunicação imediata ao Sindicato gestor.

3. Ao formalizar o comunicado, os empregadores deverão preencher claramente os dados solicitados, os
quais visam também alimentar as diversas estatísticas necessárias para elaboração de mapas
demográficos e outras necessárias ao setor.

4. Benefícios Específicos:

 

a) Serviço Funeral

Um agente habilitado será enviado até o local e tomará todas as providências, pagamentos e
acompanhamento necessários ao funeral e sepultamento, independente da causa ou horário do
falecimento.

A carteira profissional do trabalhador juntamente com o atestado de óbito ou atestado de incapacidade
profissional serão os únicos documentos necessários à imediata prestação dos serviços.

A prestação personalizada dos serviços de funeral e sepultamento será custeada até o valor de R$ 1.000,00
(mil reais), de acordo com o credo religioso da família.

Ao comunicar o falecimento, o arrimo do falecido poderá optar por serviço de menor custo, ou mesmo
dispensá-lo, e receber em dinheiro a diferença, juntamente com as parcelas da Manutenção de Renda
Familiar.

 

b) Assistência Financeira Imediata

Verba única de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, ao arrimo do falecido em até 24 horas (vinte e
quatro) horas úteis após a comunicação formal do falecimento. Se o falecimento for comunicado após o
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funeral, a verba que seria a ele destinada será paga juntamente com as parcelas da Manutenção de Renda
Familiar.

  

c) Manutenção da Renda Familiar

Verba mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo período de 12 meses, vencendo a primeira 5 (cinco)
dias úteis após a simples entrega da carteira profissional do trabalhador juntamente com o atestado de óbito
ou atestado de incapacidade profissional.

Por ter cunho social e imediato, nos casos de falecimento do trabalhador em que haja mais de 1 (um)
dependente, o benefício apenas será liberado mediante apresentação de alvará judicial neste sentido.

Entende-se também por arrimo o parceiro(a) na união estável, mesmo se entre pessoas do mesmo sexo.

Também será disponibilizada para a manutenção da renda familiar uma Cesta Básica Mensal pelo período
de 12 meses, nos mesmos moldes da Cláusula “Da Alimentação do Trabalhador” constante desta CCT.

 

d) Incapacitação Permanente para o Trabalho

Também serão atendidos por este Benefício, nos mesmo moldes ora estabelecidos, os trabalhadores
incapacitados para o trabalho em eventos que sejam de fácil detecção. Os demais serão atendidos pela
Previdência Social.

Farão jus aos benefícios previstos nos itens “b”e “c”.

 

e) Comunicado de Eventos

Para que o Assistido tenha direito aos serviços estipulados, o óbito ou a incapacitação permanente para o
trabalho, por perda ou redução de sua aptidão física, deve ser comunicado formalmente ao Sindicato gestor,
no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência.

Transcorrido esse prazo, sem a manifestação expressa do empregador acerca do falecimento ou da
incapacitação permanente do trabalhador, decairá o direito a tal assistência.

 

f) Reembolso das Verbas Rescisórias

O empregador será reembolsado até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), do valor da rescisão trabalhista
havida, contra apresentação da TRCT (Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho) e o CAGED (Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados informado ao Ministério do Trabalho e Emprego), em caso de
incapacitação permanente, por perda ou redução da aptidão física, ou falecimento do trabalhador.

 

Das Sanções por Inadimplência

1. Para evitar que haja descompasso financeiro na administração deste Benefício, em caso de o
empregador, por qualquer motivo, deixar de depositar mensalmente sua contribuição, ou pagar por
quantidade de trabalhadores inferior a constante no campo “total de empregados do último dia”, do último
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados informado ao Ministério do Trabalho e
Emprego), deverá este reembolsar de imediato ao Sindicato gestor o valor, em dobro, do total da
assistência a ser prestada ao trabalhador ou à sua família.

2. O empregador que deixar de efetivar os recolhimentos constituir-se-á em mora e os valores porventura
não contribuídos serão devidos e passíveis de cobrança judicial.

3. Uma vez obrigatório constar nas planilhas de custo, se não houver o devido repasse dos recursos
auferidos por esta previsão, configurará ilícito penal de apropriação indébita conforme artigo 168 Código
Penal.
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ANEXO II - ATA SEAC

 

Anexo (PDF)

 
ANEXO III - ATA DA ASSEMBLEIA DO SINDLIMP

 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 
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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 março de 2022.
À EJE,
 
Em resposta ao Despacho EJE 1027338, solicito o

agendamento de uma reunião presencial entre os membros da
EPC para tratarmos dos apontamentos realizados pela SPPAC
no despacho 1025404, visto tratarem de assunto bastante
técnico, que precisam de análise conjunta de toda a equipe,
de acordo com suas competências.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 28/03/2022, às 17:44, 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
1035851 e o código CRC AC73F221.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Reunião realizada nesta data. Presentes Chefe da SPLOG,
servidor Iury Araújo Souza e servidora Lindineide Oliveira Cardoso.

Deliberação quanto aos ajustes.
Confecção de novo Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 11/04/2022, às 13:33, 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
1043065 e o código CRC 08300617.
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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

1-OBJETO
Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de

urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades do
Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possuirá para as

próximas eleições um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo:
962 UE2009, 1.776 UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter armazenadas 3.530 UE2009
que não serão utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias de urna
eletrônica adicionais atualmente disponíveis (com previsão de chegada
de 688 novas unidades, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

2.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

2 . 3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias externas, faz-se necessária limpeza, formatação e
organização das mídias (mídias de aplicação - MA e mídias de resultado -
MR) utilizadas nas eleições anteriores, bem como o controle e armazenamento
das peças e suprimentos necessários para o funcionamento das urnas.

 
3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.1 A referida aquisição está em consonância com o Planejamento

Estratégico 2021-2026 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, instituido
através da Portaria Presidência nº 477/2021, incluindo-se na missão de
"garantir a legitimidade do processo eleitoral" e na visão de futuro de
"consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto a
efetividade, transparência e segurança", (0941481), relacionados a objetivos e
iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da
segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a
melhoria de processos de trabalho.

3.2 Também encontra-se alinhada à necessária previsão
orçamentária, Despacho 0999310 aponta programação orçamentária na POA
2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE

SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 A presente licitação será feita na modalidade Pregão

Eletrônico, por se tratar de serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002,
Decreto n. 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e  Lei nº 8.666/1993.

4.2 A presente licitação dar-se-á em um único lote, pelo menor
preço global.

4.3 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos
pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre
os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
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os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

 
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da

contrtação abrangem o seguinte:

ITEM DESCRIÇÃO ALOCAÇÃO DOS
POSTOS

LOCAL DE
EXECUÇÃO

DOS
SERVIÇOS

HORAS
SEMANAIS
(LIMITE)

QUANTIDADE
ESTIMADA
DE POSTOS

1

Serviços de
auxiliar de

apoio à
conservação

de urnas,
mídias e

suprimentos.

GALPÃO DE
ARMAZENAMENTO

DE URNAS -
Maceió/AL

Fórum Eleitoral
Desembargador
Moura Castro,

à Avenida
Fernandes

Lima, 3.487,
Gruta de

Lourdes, CEP:
57.052-405,

neste município
de Maceió,
capital do
estado de
Alagoas.

40
(quarenta) 05 (cinco)

 
5.2 Local de realização dos serviços
5.2.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas ou em outro
endereço no município de Maceió ou região metropolitana, sem previsão de
pagamento de diárias. Havendo comunicação à contratada no prazo de 48
horas antes da realização dos serviços.

 
5.3 Do prazo para início da execução e do horário de

prestação dos serviços
5.3.1 A data de início da execução dos serviços será indicada na

ORDEM DE SERVIÇO, a qual será encaminhada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

5.4 Dos serviços de Auxiliar de Apoio às Eleições que serão
realizados

5.4.1 As principais atividades de conservação das urnas
eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

5.4.1.1 Recarregar as baterias de urna eletrônica internas
das urnas eletrônicas;

5.4.1.2 Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento de medição disponibilizado
pelo TRE/AL;

5.4.1.3 Recarregar as baterias de urna
eletrônica externas ou de reposição;

5.4.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

5.4.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
conexão com o TM);

5.4.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que
apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

5.4.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

5.4.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

5.4.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

5.4.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
5.4.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (mídia de

aplicação e/ou mídia de resultado;
5.4.1.12 Remover os lacres de eleição;
5.4.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas
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faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

5.4.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

5.4.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Mídias de Resultado - MR com dados
do STE e relatórios extraídos do STE;

5.4.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

5.4.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
seguintes atividades:

5.4.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão
conservadas;

5.4.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma
de armazenamento utilizada no local;

5.4.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando
necessário;

5.4.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas
dentro do local de armazenamento;

5.4.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os
suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;

5.4.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão
estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;

5.4.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,
empilhando-as conforme orientações da SPLOG;

5.4.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e
condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

5.4.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

5.4.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

5.4.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

5.4.1.18.13 Formatação das mídias;
5.4.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
5.5 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
5.6 Horário para realização dos serviços
5.6.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 6h às 19h.

5.6.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização da Direção-
Geral do TRE/AL.

5.6.3 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
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horário de intervalo para repouso e alimentação.
5.6.4 A Contratada deve utilizar mecanismo que possibilite ponto

eletrônico.
 
5.7 Necessidade de Serviço Extraordinário
5.7.1 A realização de serviço extraordinário ocorrerá em anos

eleitorais nos dois meses anteriores (denominados "Mês-Eleição -2" e "Mês-
Eleição -1") e no mês de realização do primeiro turno das eleições ("Mês-
Eleição"). Serão autorizados serviços extraordinários, mediante solicitação
prévia do Gestor do contrato, contendo a estimativa de horas e autorização
do Diretor-Geral;

5.7.1.1."Exemplo 1: Caso o primeiro turno das eleições ocorra em
Outubro, "Mês-Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a Agosto, Setembro e Outubro."
5.7.1.2."Exemplo 2: Caso o primeiro turno das eleições ocorra em
Novembro, "Mês-Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a Setembro, Outubro e
Novembro."

5.7.2 Os serviços extraordinários deverão ser faturados em
separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do
comprovante de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, com base nos
serviços efetivamente executados.

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd.
Dias da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas Extras
a serem

executadas
Acréscimo Total de

Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 60% 100

Domingo 4 5 4 100% 100

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 60% 100

Domingo 4 5 4 100% 100

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 60% 100

Domingo 4 5 4 100% 100

Total 600 horas

 
5.8 Ferramentas
5.8.1 Aos empregados da Prestadora de Serviço deverão ser

fornecidas, às expensas da Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre que estiverem danificadas ou
impróprias para o uso nos serviços de conservação:

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

 
5.8.2 Os valores estimados para este item econtra-se no ANEXO

IV deste Termo de Referência.
 
5.9 Uniformes
5.9.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA.

5.9.2 Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens,
cujos valores estimados encontram-se no ANEXO II do presente Termo de
Referência:

Item Especificação Quantidade por
posto de trabalho

Vida útil
(meses)

BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta)
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1 palmilha de montagem sintética, higiênica,
antibactericida e solado em poliuretano
monodensidade

2 12

2 CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da região 2 6

3 CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido
adequado às condições climáticas da região 2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão 2 6
5 CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com

presilha ou cordão para fixação 1 12

6
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com
dois bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço
da Justiça Eleitoral" em amarelo

2 6

 
5.10 EPI - Pandemia Sars Covid
5.10.1 A CONTRATADA deve fornecer equipamentos de proteção

individual (EPIs) para a mão de obra envolvida na execução dos serviços,
compostos, no mínimo, pelos seguintes itens, cujos valores estimados
encontram-se no ANEXO III, do presente Termo de Referência:

 

Item Especificação
Quantidade por
posto de
trabalho
(mensal)

Número
de
postos

Número
de
meses

Total
Anual

1 Máscara descartável de proteção facial
tripla camada com clipe nasal e elásticos 60 unidades 5 12 3.600

unidades
2 Alcool em gel 70% de uso individual 1 litros 5 12 60 litros

 
5.10.2 Cabe à CONTRATADA adotar medidas de precaução e

incentivo à política de vacinação, mostrando a importância deste ato para a
proteção do meio ambiente de trabalho.

5.10.3 À CONTRATADA cumpre estabelcer regras claras sobre a
obrigatoriedade da vacina, devendo prever prazos para seu cumprimento pelo
empregado. Essas determinações podem ter como objetivo a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, para a preservação da saúde e segurança no
meio ambiente laboral (artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988),
em respeito à função social da empresa.

5.10.4 A recusa injustificada  do prestador de serviços em
relação a vacinar-se contra o Sars Covid constitui justa causa para extinção
do contrato de trabalho, configurando ato de indisciplina do empregado
(artigo 482, "h", da CLT), ou seja, o descumprimento de ordens gerais
estabelecidas pelo empregador no exercício do poder de direção (artigo 2º da
CLT).

 
5.11 Critérios de sustentabilidade

5.11.1 A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de
saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas
do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.11.2 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora nº 6 do MTE ou das que vierem a substituí-la.

5.11.3 O TRE/AL deverá estabelecer período adequado para
a orientação e ambientação dos trabalhadores às políticas de
responsabilidade socioambiental adotadas no Tribunal, durante toda a
vigência do contrato.

5.11.4 A CONTRATADA deve cumprir integralmente as
obrigações constantes nos itens 10.16 e 10.38 deste Termo de Referência.

5.11.5 A CONTRATADA é responsável pela manutenção das
condições acima descritas, o que poderá ser verificado constantemente
durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual,
garantido o direito à ampla defesa.

 
5.12 Declaração de conhecimento das condições

5.12.1 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá
apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do
contrato.

 
6 – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
6.1 No custo dos serviços deverão estar inclusos todos os gastos

com a mão de obra e uniformes. No ANEXO II consta especificação detalhada
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dos uniformes necessários, com as estimativas previstas para o período de 01
(um) ano, para subsidiar a proposta do licitante.

6.2 Para atender à demanda, a CONTRATADA deverá prever um
quantitativo de funcionários suficiente para a execução ótima dos serviços, os
quais são realizados de forma contínua e simultânea ao longo da jornada
diária.

6.3 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

6.4 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho era inicialmente de 30 (trinta)
unidades.

6.5 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estimava-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para
realização das atividades seria de 6 (seis) postos de trabalho.

6.6 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível
no Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária
por posto de trabalho é de aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade ideal para este
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas de 5 (cinco) postos
de trabalho.

 
7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS
7.1. O quadro abaixo demonstra os custos estimados para os

serviços descritos neste termo.

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO - SERVIÇO ORDINÁRIO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição dos

Serviços
 

 
Valor

Mensal
do Posto

(R$)
 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

Valor
mensal
(R$)

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos

3.637,61 05 18.188,05 12 218.256.60

 

SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS

 Quantidade
(h)

Valor da
Hora (R$) Total (R$)

Hora 60% 300 26,45 7.935,00
Hora 100% 300 33,06 9.918,00

VALOR TOTAL HORA EXTRA 600  17.853,00
VALOR TOTAL SERVIÇO ORDINÁRIO (12 MESES)   218.256,60

VALOR TOTAL ESTIMADO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO   17.853,00

 

*O Instrumento Normativo utilizado para formação da planilha de custos foi a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022
do  SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DE AL, CNPJ nº 24.256.042/0001-56, registrada no sistema
mediador do Ministério do Trabalho emprego da seguinte forma: NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000035/2022 DATA
DE REGISTRO NO MTE: 21/02/2022 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR070420/2021 NÚMERO DO PROCESSO:
13057.100162/2022-57 DATA DO PROTOCOLO: 21/02/2022 Tabelas Salariais: para o posto de AUXILIAR DE APOIO À
CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS, utilizou-se a tabela correspondente à categoria de Auxiliar
Administrativo II. Ver evento: 1035143.

 
7.2. O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,

com acréscimo de 60% e 100%, cujas quantidades constam da tabela a
seguir:

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd. Dias
da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas
Extras a
serem
executadas

Total de
Horas Percentual

"Mês-Eleição" -
2

Sábado 4 5 4 100 60%

Domingo 4 5 4 100 100%
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"Mês-Eleição" -
1

Sábado 4 5 4 100 60%

Domingo 4 5 4 100 100%

"Mês-Eleição"
Sábado 4 5 4 100 60%

Domingo 4 5 4 100 100%

Total 100% 300 horas

Total 60% 300 horas

 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS
8.1. O LICITANTE deverá apresentar em sua proposta, além dos

itens de habilitação exigidos, as seguintes informações:
a) Planilha de Custos da mão de obra envolvida na execução

dos serviços, bem como do custo dos uniformes, conforme modelos
constantes nos ANEXOS II, III, IV e V com as respectivas memórias de
cálculo.

b) Quadro-resumo idêntico ao modelo apresentado abaixo,
preenchendo todos os dados nele constantes, entre os quais os referentes
ao quantitativo de postos de serviço com os custos unitários e totais, com
as respectivas memórias de cálculo, quando cabíveis.

c) Convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria em
que se fundamentou para formar a sua planilha de custos.

 
 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO - SERVIÇO ORDINÁRIO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição dos

Serviços
 

 
Valor

Mensal
do Posto

(R$)
 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

Valor
mensal
(R$)

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos

3.637,61 05 18.188,05 12 218.256.60

 

SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS

 Quantidade
(h)

Valor da
Hora (R$) Total (R$)

Hora 60% 300 26,45 7.935,00
Hora 100% 300 33,06 9.918,00

VALOR TOTAL HORA EXTRA 600  17.853,00
VALOR TOTAL SERVIÇO ORDINÁRIO (12 MESES)   218.256,60

VALOR TOTAL ESTIMADO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO   17.853,00

 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.

9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do
serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da
fatura de serviços da contratada.

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da
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Contratada, tais como:
9.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da

Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados.

9.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas.

9.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos
trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado.

 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme as especificações deste

Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2 Quanto ao vale transporte, considerando a
possibilidade de não utilização do benefício por empregados que utilizem
outras formas de locomoção, a contrtada deverá apresentar declaração de
não utilização do benefício, sendo pagos à contratada somente os valores
efetivamente utilizados pelos postos alocados ao TRE-AL; 

10.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia exigida no edital ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados devidamente habilitados para a
execução do objeto, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;

10.5 Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços
contratados;

10.7 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.8. Arcar com todos os custos necessários à completa e correta
execução dos serviços;

10.9. Agir segundo as diretrizes do CONTRATANTE e legislação
pertinente;

10.10. Cumprir horários e periodicidade para execução dos
serviços, conforme definido pela CONTRATANTE, considerando a jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termo do item 5.3;

10.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
nas normas legais pertinentes;

10.12. Garantir a reposição imediata nos casos de faltas,
impedimentos ou acréscimo de quantitativos;

10.13. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados,
por meios próprios ou mediante fornecimento de vale-transporte, para a
cobertura do trajeto residência-trabalho e vice-versa (inclusive em casos de
paralisação de transportes coletivos);

10.13.1. Considerando a possibilidade de não utilização do
benefício por empregados que utilizem outras formas de locomoção, a
contratada deverá apresentar declaração de não utilização do benefício,
sendo pagos à contratada somente os valores efetivamente utilizados
pelos postos alocados ao TRE-AL; 

10.14. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à
substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

10.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal
súbito, por meio de seus encarregados ou preposto.

10.16. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de
incêndios nas áreas da CONTRATANTE e quanto ao uso sustentável dos
recursos.

10.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de
acidentes de trabalho, conforme exigência legal.

10.18. Atender prontamente quaisquer exigências do
representante da Administração, inerentes ao objeto da contratação.

10.19. A CONTRATADA deverá indicar, formalmente, quando da
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assinatura do contrato, preposto para dirimir questões pertinentes à
execução do objeto da licitação durante toda a sua vigência, com capacidade
gerencial e poderes para solucionar questões referentes ao instrumento
contratual e aos empregados que prestarem serviço ao TRE/AL, informando
números de telefone, whatsapp, e-mail e endereço.

10.19.1 A disponibilização do preposto não resultará em
acréscimos aos preços contratados.

10.20. A empresa deverá apresentar mensalmente, anexada à
nota fiscal/fatura, ou sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, do pagamento dos salários e demais
benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante.

10.20.1 A ausência da documentação pertinente ou da
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e relativas ao FGTS implicará a possibilidade de retenção do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

10.20.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados
na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da
falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, seguindo as seguintes etapas:

(i) reter imediatamente o pagamento das faturas e exigir a
emissão das Guias de recolhimento de contribuições
previdenciárias e FGTS por parte da empresa, uma vez
que esta é a única responsável legal com possibilidade de
realizar tal ação;

(ii) em caso de não comprovação da regularidade por parte
da empresa dentro dos prazos previstos em contrato, o
órgão poderá utilizar os valores retidos para
pagamento direto dos salários aos empregados, bem
assim das referidas Guias de recolhimento;

(iii) em caso de negativa expressa da empresa para
emissão dos documentos, o órgão contratante
deverá utilizar-se dos valores retidos cautelarmente
para realizar o depósito judicial dos valores, para
garantir o direito dos trabalhadores alocados na
prestação do serviço;

(iv) em qualquer das situações elencadas, faz-se necessário,
ainda, comunicar as irregularidades à Receita Federal e
ao Ministério do Trabalho, bem como proceder a
aplicação das sanções previstas em contrato.

10.21. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT em relação
ao pagamento de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob
pena de aplicação de sanções administrativas.

10.22. Pagar aos profissionais os adicionais devidos, caso
executem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei.

10.23 Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:

10.23.1 Relação dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e do Títutlo Eleitoral, com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;

10.23.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

10.23.3 Exames médicos admissionais dos empregados que
prestarão os serviços;

10.23.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

10.23.5 Os documentos acima mencionados deverão ser
apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

10.24 Apresentar mensalmente, anexado à nota fiscal/fatura, os
documentos listados a seguir, dos alocados vinculados à prestação dos
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serviços, referente ao mês imediatamente anterior àquele que está sendo
faturado:

10.24.1 Comprovante de depósito do salário dos funcionários
em conta-corrente ou conta-salário;

10.24.2 Repasse do crédito relativo ao vale-transporte e vale-
alimentação no valor estabelecido na convenção coletiva de trabalho da
categoria;

10.24.3 Relação GFIP/SEFIP, exclusivamente, dos alocados
que laboram no TRE/AL, com o respectivo protocolo de envio;

10.24.4 Cópia da folha de pagamento analítica e sintética em
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

10.24.5 Guia de recolhimento do FGTS e INSS e respectivo
comprovante de depósito.

10.25 Apresentar, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato,
os seguintes documentos:

10.25.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do CONTRATANTE;

10.25.2 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a
qualquer mês de prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;

10.25.3 Comprovantes de entrega de benefícios
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que
estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e a qualquer
empregado;

10.25.4 Comprovantes de realização de eventuais
treinamentos que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

10.26. Apresentar a documentação abaixo relacionada, quando
da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias:

10.26.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

10.26.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária
e do FGTS referentes às rescisões contratuais;

10.26.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

10.27 Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.28 Quando não for possível a verificação da regularidade da
empresa no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo
da notificação, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante as

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.29 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;

10.30 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à CONTRATANTE;

10.30.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e
formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

10.31 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados
alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de
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impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua
plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.32 Autorizar a Administração contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis;

10.32.1 Quando não for possível a realização desses
pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados
junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.34. Instruir seus empregados, no início da execução
contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos
órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.34.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet,
por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;

10.34.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;

10.34.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.35 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de
empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.36 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples
Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.37 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a
contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

10.37.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a
contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do
Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação.

10.38 A CONTRATADA deve, antes da efetivação da contratação,
comprovar, mediante, declaração, as seguintes condições: o

10.38.1 Não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº
540/2004;

10.38.2 Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes,
por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao
trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1° e
170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal Brasileiro;
do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções
da OIT nos 29 e 105.

 
11 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de

acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução
contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento
dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado,
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verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a
solução de problemas relativos ao objeto.

11.3 As atividades de fiscalização da execução contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
efetivadas com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração
falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

11.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por
servidor lotado no local da prestação dos serviços, tendo como substituto o
Chefe da SPLOG, e a gestão do contrato ficará a cargo da Assessoria de
Gestão de Contratos - AGC, que verificará se o serviço está em conformidade
com as especificações técnicas, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

11.5. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE
e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte o serviço prestado, se em desacordo com o Contrato.

11.7. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas
de boa técnica e qualidade, bem como disposições técnicas constante deste
termo de referência e do Edital.

11.8. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva
responsável pela execução dos serviços, a CONTRATANTE se reserva o direito
de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, podendo para
isso, entre outras coisas:

11.8.1 Notificar imediatamente a CONTRATADA acerca de
qualquer problema na execução do serviço, fixando prazo para sua
correção;

11.8.2 Examinar, via fiscal administrativo ou unidade gestora
do contrato, toda a documentação referente ao cumprimento de
obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução do
objeto, como, por exemplo, os elencados nos subitens 10.23 a 10.26.

11.9 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução dos serviços contratados, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Qualquer irregularidade será comunicada ao Gestor do Contrato, para que
tome as devidas providências.

11.10 As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade
competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

11.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

11.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o
disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

 
12 – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Como regra, a execução dos serviços obedecerá ao limite de

40 (quarenta) horas semanais, conforme subitem 5.1 e legislação vigente.
12.2 Em ANO ELEITORAL, de acordo com a necessidade da

CONTRATANTE, poderão ocorrer serviços extras – assim considerados os que
se estenderem, nos dias úteis e sábados, para além do limite de horas previsto
ou que sejam prestados aos domingos e feriados.

12.3. Não serão permitidos os serviços extras sem a prévia
autorização – por escrito – do Diretor-Geral, a qual será antecedida dos
seguintes procedimentos:

12.3.1 Solicitação formal da unidade Gestora do Contrato,
com vistas à obtenção de autorização prévia para execução da despesa;

12.3.2 A existência de disponibilidade orçamentária.
12.4 Os serviços extras deverão ser faturados em separado. A

nota fiscal deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
da realização dos serviços extraordinários e será acompanhada das memórias
de cálculo e da documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
previdenciárias e trabalhistas, quando cabíveis.
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13 – DO PAGAMENTO
13.1 Ao final de cada período mensal, a fiscalização do contrato

deverá verificar o cumprimento de todas as obrigações e especificações
constantes do Contrato, do Edital e dos demais documentos integrantes do
procedimento licitatório e a conformidade com a legislação de regência, bem
como apurar a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, em consonância com os indicadores (IMR) previstos neste
instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada. Todas as informações deverão ser registradas em
relatório circunstanciado que será encaminhado ao Gestor do Contrato.

13.2 Após esta etapa, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos serviços.

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento, pela Contratante, da Nota Fiscal/Fatura, que deverá
conter o detalhamento dos serviços executados e ser acompanhada das
seguintes comprovações:

13.3.1 Comprovantes da quitação das obrigações trabalhistas
do mês imediatamente anterior ao vencido (equivalente ao mês anterior ao
da execução dos serviços indicados na Nota Fiscal emitida), especialmente
de pagamento dos salários de todos os empregados que trabalharam na
execução dos serviços, através de estabelecimento bancário em conta
salário, e da entrega dos vales transportes e auxílio-alimentação.

13.3.2 Comprovantes da quitação dos encargos trabalhistas e
previdenciários, devidamente pagos no mês de apresentação da Nota
Fiscal, especialmente:

a) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento, tomador de serviço/obra.

b) Relação de Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento – Empresa FGTS.

c) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet, relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

d) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário
ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela
Internet.

e) Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e outras Entidades e Fundos por FPAS –
Empresas.

f) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social (GFIP), relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

g) Folha de pagamento, específica para o tomador de
serviços TRE/AL.

13.4 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao
FGTS ensejará a possibilidade de retenção do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, ou mesmo de pagamentos diretos
aos trabalhadores, nos termos do subitem 10.32.

13.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.

13.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.

13.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

13.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,

Termo de Referência EJE 1043345         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 330



devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

13.10 Para fins de pagamento, serão utilizadas as disposições
constantes da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021 e
daquela que vier a substituí-la.

 
14 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias
após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação.

14.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

14.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato
e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da
Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.

14.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do
Código Civil.

14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação
de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

14.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.

14.12 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência
do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

14.13 O garantidor não é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer
tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

14.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
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da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões
previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do
Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

14.16 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa
comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

14.17 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços
contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da não comprovação:(i) do pagamento das respectivas verbas
rescisórias ou (ii) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de
prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 – O Contrato terá duração de 12 meses, contados do
primeiro dia útil após a data da sua publicação, podendo ser prorrogado, por
igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de serviços de
natureza contínua, conforme art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e subitem 2.7 deste
instrumento.

 
16 – SUBCONTRATAÇÃO
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
17 – DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA

FATURAMENTO
17.1 O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO define, em

bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento (IN 05/2017 - MPDG).

17.2 Haverá o estabelecimento de metas a serem cumpridas,
representadas por indicadores relacionados a imperfeições que medirão a
qualidade da prestação dos serviços, conforme metodologia descrita no
ANEXO I.

17.3 A fiscalização do contrato deve avaliar constantemente a
execução do objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

17.4 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de
outros mecanismos para a avaliação da prestação do serviços.

17.5 Durante a execução do objeto o fiscal técnico designado
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.6 O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da
contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.6.1. O preposto deverá apor assinatura no documento,
tomando ciência da avaliação realizada.

17.6.2 A contratada poderá apresentar justificativa para a
prestaçãodo serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.7 Na hipótese de comportamento contínuo de
desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.8 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços de que trata este item.

17.9 O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

17.10 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
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encaminhado ao gestor do contrato.
17.11 A fiscalização poderá utilizar-se de mecanismos digitais

para aferição dos resultados pretendidos, desde que comunique à
CONTRATADA  a forma adotada.

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Com fundamento no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, ficará

impedido de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da avença, aquele que:

18.1.1 Convocado dentro do prazo de validade de sua proposta,
não celebrar o contrato;

18.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame;

18.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.4 Não mantiver a proposta;
18.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.7 Cometer fraude fiscal.
18.2. Para fins do subitem 18.1, considera-se:

I- retardar a execução do objeto, na fase da
licitação: qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom
andamento da licitação, inclusive deixar de entregar documento no prazo
assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no
julgamento ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro
de preços;

II- não manter a proposta: a ausência de seu envio, bem como
a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o
pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na
demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual: o inadimplemento grave
ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado, conforme
descriminado no item 10.5;

IV – fraudar na execução contratual: a prática de qualquer
ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em
erro a Administração Pública;

V – comportar-se de modo inidôneo: a prática de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução
deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu
teor original.

18.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

(i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento
de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;

(ii) Multa de:
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
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serão consideradas independentes entre si.
 
(iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com

o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

(iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com
órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados.

18.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no
subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa neste Termo de Referência.

18.5 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v”
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são
atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU
CORRESPONDÊNCIA
Percentual do valor do

contrato
1 0,2%
2 0,4%
3 0,8%
4 1,6%
5 3,2%

 

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO DA FALHA GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

3
 Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do

serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e

por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de

modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e

por dia;
01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e por

ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do

contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11
Fornecer uniformes, equipamentos e EPI's
para seus empregados nas especificações,
quantitativo e periodicidade indicada no

Edital
03

18.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da
Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
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b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos
da licitação;

c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-
se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.10 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os
prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se
houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.

18.14 A apuração e o julgamento das demais infrações
administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

 
19 – DA VISTORIA
19.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua

proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08h às 12 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (82) 9114-9951, (82) 2122-7738 ou através do
e-mail splog@tre-al.jus.br podendo sua realização ser comprovada por
declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte
por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
este órgão ou entidade.

19.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
a abertura da sessão pública.

 
20 – CONTA VINCULADA
20.1 Em razão do disposto na Resolução nº 169/2013 do Conselho

Nacional de Justiça, por tratar-se de serviços continuados, com dedicação
exclusiva da mão de obra, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a
férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa
causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS,
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAP/SEBRAE
etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, a serem pagas pelo TRE/AL à
Contratada para prestar serviços de forma contínua, serão destacadas do
pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA e depositadas
exclusivamente em banco público oficial, conforme regras previstas no
Edital e no Contrato.

20.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de
correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e a instituição financeira.
Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de
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Cooperação Técnica.
20.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste

Termo de Referência que sejam retidos por meio da contadepósito, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a
prestar os serviços.

20.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para
operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.

 
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

(REPACTUAÇÃO)
21.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no

mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se
seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°
9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da IN 05/2017-SEGES/MPDG.

21.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas
quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários
à execução do serviço.

21.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado:

21.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à
data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

21.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos
e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de
preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa.

21.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços
do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno
de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma
parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a
data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada.

21.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação
encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do
direito à repactuação.

21.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido
prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

21.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

21.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

21.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da
apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de
preços do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha
sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou
ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder
aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido
tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.

21.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria
profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.

21.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
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benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

21.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de
obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos
serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada
da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à
variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a
CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento IPCA-15, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do
Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou

de preços correspondente à data fixada para entrega da
proposta da licitação

I = Índice relativo ao mês do reajustamento
21.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de

reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

21.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a
repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de
insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor;

21.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo
aditivo;

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa
à repactuação;

21.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes,
sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

21.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de
obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

21.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no
prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega
dos comprovantes de variação dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso
enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

21.18. As repactuações serão formalizadas por meio de
apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso
em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

21.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia
contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de
5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a
repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.
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22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
22.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade

fiscal e trabalhista são disciplinadas no edital.
22.2  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos

pelo fornecedor estão previstos no edital.
22.3  Os critérios de qualificação técnico-operacional a serem

atendidos pelo fornecedor serão:
22.3.1  Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por

pessoa de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação.

22.3.1.1 Comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

22.3.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos
após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05/2017-SEGES/MPDG;

22.3.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de
3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço
global.

22.5. As regras de desempate entre propostas são as
discriminadas no edital.

 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
23.1. O custo estimado da contratação é de R$ 218.256,60

(duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).
23.2. Estima-se, ainda, o valor de R$17.853,00 (dezessete mil

oitocentos e cinquenta e três reais) para a despesa com serviços
extraordinários, exclusivamente em anos eleitorais.

 
24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
24.1 Os recursos orçamentários estão previstos no Plano Anual

de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, exercício 2022.
24.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão

à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: CSELE
Fonte de Recursos: 0100
PTRES: 167869
ND: 33.90.40-12 
Plano Interno: UEL MANPREV
Plano de Trabalho: 10.14101.02.061.0570.4269.0001 -

Pleitos Eleitorais - NACIONAL
 
 
25. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
25.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica:

a) todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato;
c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 
26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Aplica-se à contratação o disposto na Lei 10.520/2002 e,

subsidiariamente, os seguintes normativos: Lei nº 8.666/1993; Lei
Complementar n.º 123/2006; Instrução Normativa nº 5/2017- MPDG; Resolução
CNJ nº 169/2013; Resolução TSE n° 23.234/2010 e Decreto nº 10.024/2019.

26.2 Para fins de pagamento, aplica-se à contratação as
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disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº Nº 03/2022, DE 29 MARÇO DE 2022
(1036418).

26.3 A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do
TRE/AL, o qual tem por missão “garantir a legitimidade processo eleitoral”, e
estrategicamente ligada aos objetivos de “Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária” e “Agilidade e Produtividade na
Prestação Jurisdicional”.

26.4 São anexos do presente Termo de Referência:
26.4.1 ANEXO I - Instrumento de Medição de Resultado 

(com alterações sugeridas pela SPLOG - 1045237
26.4.1 ANEXO II - Planilha uniformes -1045239
26.4.1 ANEXO III - Planilha EPI's - 1045241
26.4.1 ANEXO IV - Planilha Ferramentas - 1045242
26.4.1 ANEXO V - Planilha de Custos e Formação de

Preços - 1045248
26.4.1 ANEXO VI - Mapa de Riscos (com alterações

sugeridas pela SPLOG)  - 1045249

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 04/07/2022, às 17:11, 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
1043345 e o código CRC 06C5C0FE.
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Termo de Referência EJE 1043345         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 339



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD 

 
ANEXO I 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 
 

a) A meta a ser atingida pela empresa é de 100% da Fatura, isto é, espera-
se que a empresa obtenha o Fator de Ajuste (FA) de 0%, para que 
receba integralmente da remuneração pelos serviços prestados 

 
VF = VM x (100% - FA) 

 
VF: Valor de 

Fatura 
VM: Valor da 

Medição 
FA: Fator de 
Ajuste (%) 

 

Cálculo do FA: FA = F% 

 
 

b) Durante os primeiros 2 (dois) meses de contrato, a título  de carência 
para que a CONTRATADA efetue os ajustes necessários à correta 
execução dos serviços, o Fator de Ajuste (FA) obtido não 
repercutirá no Valor da Fatura, permanecendo válido. Nesses 
meses o Valor de Fatura será igual ao Valor de Medição, ressalvadas 
eventuais glosas e punições. 

c) Ao final de cada MÊS, o FISCAL DO CONTRATO apresentará o 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ao GESTOR DO CONTRATO, em 
que constará, devidamente fundamentado, o Fator de Ajuste (FA) 
obtido pela empresa no período. A partir do recebimento do 
formulário, caso deseje, a CONTRATADA terá 3 (três) dias para 
apresentar justificativas para as falhas, as quais deverão ser 
analisadas e respondidas pelo FISCAL DO CONTRATO. 

  AF: Avaliação do Fiscal  

d) Cada falha identificada pela fiscalização será enquadrada em 
uma das 3 categorias seguintes, com a pontuação equivalente: 

 

TIPO 
Falha de 
Natureza 
GRAVE 

Falha de 
Natureza 

MÉDIA 

Falha de 
Natureza 

LEVE 
PESO 3 2 1 

 
1 

O fator de qualidade (F%) será obtido por meio do instrumento de 
avaliação denominado: a) AFS: avaliação do Fiscal do Contrato 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO FISCAL 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Contrato N. º 
SEI.º Nº 
Mês da Avaliação: 
Local da Realização dos serviços: 
Fiscal do Contrato: 
Empresa Contratada: 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS APOIO À 
CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS 

 A B C 

 

Falhas nos Serviços 

 
Qtd. de 

ocorrências 
(mês) 

Peso 

1 a 3 

 
Total de 
Pontos 
(B x C) 

Não realizar os testes funcionais da urna 
de acordo com as Orientações Técnicas 

repassadas pelo Fiscal do Contrato 

 3  

Não promover a limpeza das urnas e 
mídias de acordo com as orientações 
técnicas repassadas pelo Fiscal do 

Contrato. 

 
2 

 

Mau uso/dano em equipamento da 
Justiça Eleitoral (sem prejuízo do 

ressarcimento deste, se for o caso). 

 
3 

 

Falta de zelo na execução das tarefas 
(deixar urnas ligadas, bancadas 
energizadas, desorganizadas) 

 3  

Não registrar os dados de conservação 
de urnas de forma apropriada em 
documentos ou sistema da Justiça 

Eleitoral. 

  

2 

 

Deixar de separar e identificar urnas 
defeituosas sob sua responsabilidade. 

 
3 

 

Deixar de substituir a embalagem da 
urna quando esta estiver danificada. 

 
1 

 

 
NOTA DA AVALIAÇÃO DO FISCAL (somadasocorências) 

 

 

Anexo I - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (1045237)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 341



 

e) Para cada falha de serviço temos um peso correspondente. A nota de 
resultado da AF será o somatório decorrente da multiplicação de cada falha 
com a respectiva quantidade de ocorrências e o peso. 

f) O formulário tem periodicidade mensal e deverá ser encaminhado 
juntamente com o Atestado de Fiscalização. 

g) Para fins remuneratórios a apuração dar-se-á da seguinte forma: 
 

 
h) Para acompanhar as ocorrências, segue sugestão de formulário para 

registro, contendo informações sobre data da ocorrência, local, foto e 
ciência do preposto ou funcionário. 

 
 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

MÊS/ANO: 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
FISCAL DO CONTRATO: 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
EMPRESA CONTRATADA 

 

Data da 
Ocorrência 

Falha 
Constatada 

Local Registro ou foto 
da ocorrência 

Ciência do 
funcionário 
da empresa 

     

     

     

     

 

Faixa 01 – Nota de até 12 pontos: 0% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado. 
 

Faixa 02 –Nota de 12 a 20: 5% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado 
 

Faixa 03 –Nota de acima de 20: 8% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado 
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UNIFORMES

Página 1

ANEXO II

UNIFORMES 

Categoria ITEM Peças Qtde.
Valor (R$)

Unitário Total

1 2

2 2

3
2

4
2

5

1

6

2

TOTAL (R$)

Valor 
anual (R$)

Valor 
mensal (R$)

Auxiliar 
Administrativo II 

(Serviços de 
auxiliar de apoio 
à conservação de 
urnas, mídias e 
suprimentos.)

BOTA confeccionada com cabedal em 
couro (vaqueta) palmilha de montagem 
sintética, higiênica, antibactericida e 
solado em poliuretano monodensidade 

CAMISA 100% algodão ou em outro 
tecido adequado às condições climáticas 
da região
CALÇA em brim 100% algodão ou em 
outro tecido adequado às condições 
climáticas da região

PAR DE MEIA com no mínimo 80% em 
algodão

CRACHÁ de Identificação em Material pvc 
plástico com presilha ou cordão para 
fixação
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul 
escuro, com dois bolsos frontais 
chapados-, impressão "A serviço da 
Justiça Eleitoral" em amarelo
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EPI

Página 1

ANEXO III

EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

1 60 unidades

2 Alcool em gel 70% de uso individual 2 litros

TOTAL (R$)

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)
VALOR 

MENSAL

Máscara descartável de proteção facial 
tripla camada com clipe nasal e elásticos
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FERRAMENTAS

Página 1

ANEXO IV

FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO Vida ÚTIL VALOR ANUAL 

1 Chave de fenda (3/16 x 4'')

12 MESES

1

2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 1

3 Chave para energia (chave teste) 1

TOTAL (R$)

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)
VALOR 

MENSAL
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ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO

Lote Único

Item Descrição Valor Mensal do Posto (R$)

1 R$ 3.637,61 05 R$ 18.188,05 12 R$ 218.256,60

CÁLCULO DA HORA EXTRA

QUANTIDADE DE HORAS 
100,00% 300

60,00% 300

DIVISOR 220 220

VALOR DA HORA NORMAL 16,53

VALOR DO ACRÉSCIMO DA HE (100%) 16,53

VALOR DO ACRÉSCIMO DA HE (60%) 9,92

VALOR DA HORA EXTRA 100% – COM ENCARGOS 33,06

VALOR DA HORA EXTRA 60% – COM ENCARGOS 26,45

VALOR TOTAL DA HE 100%– COM ENCARGOS 9.918,00

VALOR TOTAL DA HE 60%– COM ENCARGOS 7.935,00

VALOR TOTAL DA HORA EXTRA R$ 17.853,00

Quantidade 
Estimada 
de Postos

Valor 
mensal

Quantida
de 

Prevista 
de Meses

Valor Total 
Anual (R$)

Auxiliar Administrativo II (Auxiliar 
de apoio à conservação de 
urnas, mídias e suprimentos.
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ANEXO V

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº

Discriminação dos serviços (dados referentes à contratação)
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF Maceió

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coleti 2022
D Nº de meses da execução contratual 12

Identificação dos Serviços

Tipo de Serviço

5

Mão de obra

Mão de Obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1 Tipo de serviço AUXILIAR ADM. II

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 4110-10

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 2022

4 Nº de meses da execução contratual 12

5 Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/jan/2021

 MÓDULO 1 :   COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base R$ 1.374,00

B Adicional  de periculosidade R$ 0,00

C Adicional  de insalubridade R$ 0,00

D Adicional noturno R$ 0,00

E Hora noturna adicional R$ 0,00

F Adicional de Hora Extra R$ 0,00

G Outros (especificar) R$ 0,00

Total da Remuneração R$ 1.374,00

MÓDULO 2:   BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte R$ 51,56

B Auxílio alimentação R$ 352,00 R$ 20,00/DIA/CCT

C Auxílio Creche R$ 0,00

D Benefício Social Familiar R$ 0,00

E Contribuição Assistência Profissional R$ 0,00 440

F Outros (especificar) Obreiro R$ 10,00

Total de Benefícios mensais e diários R$ 413,56

MÓDULO 3:   INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes R$ 36,65

B Materiais R$ 0,00

C Ferramentas R$ 1,71

D EPI'S R$ 40,04

Total de Insumos diversos R$ 78,40

MÓDULO 4:   ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS 20,00% R$ 274,80

E Salário Educação 2,50% R$ 34,35

H SEBRAE 0,60% R$ 8,24

B SESI ou SESC 1,50% R$ 20,61

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 13,74

D INCRA 0,20% R$ 2,75

F FGTS 8,00% R$ 109,92

G Risco acidente do trabalho - RAT ajustado 3,00% R$ 41,22

TOTAL 36,80% R$ 505,63

Submódulo 4.2 – 13º Salário

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$)

A 13 º Salário 8,33% R$ 114,50

Unidade de 
Medida

Quantidade 
total a 

contratar

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à 
conservação de urnas, mídias e suprimentos)

Posto de 
Serviço

Transporte público baixou para R$ 
3,35 desde 25 de janeiro de 2021, por 
determinação do prefeito JHC 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO 
BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO 
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B R$ 42,14

TOTAL R$ 156,64

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$)

A Afastamento maternidade R$ 1,02

CUSTO NÃO RENOVÁVEL
B1 Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B2 R$ 3,65

TOTAL 0,00% R$ 5,05

Submódulo 4.4 -  Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado R$ 62,98 22,671

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado R$ 5,04

C Multa sobre FGTS  sobre o aviso-prévio indenizado R$ 28,88

C1. FGTS nas rescisões sem justa causa (40%) R$ 28,88

C2. Contribuição Social nas rescisões sem justa causa (10%) R$ 0,00

D Aviso prévio trabalhado  R$ 0,00 22,671

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado R$ 0,00

F Multa sobre FGTS  sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 2,63

F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL 0,00% R$ 96,90

Submódulo  4.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 152,67

B Ausência por doença R$ 19,08

C Licença Paternidade R$ 0,29

CUSTO NÃO RENOVÁVELD Ausências legais R$ 3,82

E Ausência por Acidente de trabalho R$ 4,58

Subtotal R$ 180,44

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição R$ 66,40

TOTAL R$ 246,84

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Percentual Valor (R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias 8,33% R$ 156,64

4.2 Encargos previdenciários e FGTS R$ 505,63

4.3 Afastamento maternidade R$ 5,05

4.4 Custo de rescisão R$ 96,90

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 246,84

4.6 Outros (especificar) R$ 0,00

TOTAL R$ 1.011,06

SOMA DOS MÓDULOS 1, 2, 3 E 4 R$ 2.877,02

 MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos 5,00% R$ 143,85 Parâmetro TCU e Sec. Cont.Interno STF

B Lucro 10,00% R$ 302,09 Parâmetro TCU e Sec. Cont.Interno STF

C Tributos

Base de cálculo dos tributos 91,35% R$ 3.637,61

B1. Tributos Federais - PIS - COFINS 3,65%            132,77 

B.2  Tributos Estaduais (especificar)

B.3   Tributos Municipais - ISS 5,00%            181,88 

B.4   Outros tributos (especificar)

Total R$ 760,59

 Quadro resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração         1.374,00 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários            413,56 

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equip e outros)              78,40 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas         1.011,06 

Subtotal (A + B +C+ D)         2.877,02 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 760,59

Valor total por empregado R$ 3.637,61

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de 
Férias

Incidência do submódulo 4.1 sobre a remuneração e 13º salários 
recebidos pelo substituto durante os 120 dias de licença 
maternidade

EXCLUSÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.932/2019

EXCLUSÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.932/2019

EXCLUSÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.932/2019
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UNIFORMES

Página 4

ANEXO II

UNIFORMES 

Categoria ITEM Peças Qtde.
Valor (R$)

Unitário Total

1 2 R$ 60,73 R$ 121,46 R$ 121,46 R$ 10,12

2 2 R$ 34,06 R$ 68,12 R$ 68,12 R$ 5,68

3 2 R$ 50,47 R$ 100,94 R$ 100,94 R$ 8,41

4 2 R$ 4,64 R$ 9,28 R$ 9,28 R$ 0,77

5 1 R$ 4,15 R$ 4,15 R$ 4,15 R$ 0,35

6 2 R$ 67,92 R$ 135,84 R$ 135,84 R$ 11,32

TOTAL (R$)
R$ 221,97 R$ 439,79 R$ 439,79 R$ 36,65

Valor anual 
(R$)

Valor 
mensal por 
posto(R$)

Auxiliar 
Administrativo II 

(Serviços de 
auxiliar de apoio 
à conservação de 
urnas, mídias e 
suprimentos.)

BOTA confeccionada com cabedal em 
couro (vaqueta) palmilha de montagem 
sintética, higiênica, antibactericida e 
solado em poliuretano monodensidade 

CAMISA 100% algodão ou em outro 
tecido adequado às condições climáticas 
da região
CALÇA em brim 100% algodão ou em 
outro tecido adequado às condições 
climáticas da região

PAR DE MEIA com no mínimo 80% em 
algodão

CRACHÁ de Identificação em Material pvc 
plástico com presilha ou cordão para 
fixação
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul 
escuro, com dois bolsos frontais 
chapados-, impressão "A serviço da 
Justiça Eleitoral" em amarelo
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ANEXO III

EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

1 R$ 25,36 R$ 304,32

2 Alcool em gel 70% de uso individual 2 litros R$ 14,68 R$ 176,16

TOTAL (R$) R$ 40,04 R$ 480,48

VALOR MENSAL POR POSTO R$ 40,04

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)

VALOR 
MENSAL (por 

posto)

Máscara descartável de proteção facial 
tripla camada com clipe nasal e elásticos

60 unidades 
(estimativa)
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ANEXO IV

FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO Vida ÚTIL VALOR ANUAL 

1 Chave de fenda (3/16 x 4'')

12 MESES

R$ 8,62 1 R$ 8,62 R$ 8,62

2 Chave Phillips (3/16 x 4'') R$ 7,68 1 R$ 7,68 R$ 7,68

3 Chave para energia (chave teste) R$ 4,27 1 R$ 4,27 R$ 4,27

TOTAL (R$) R$ 20,57 R$ 20,57

VALOR MENSAL POR POSTO R$ 1,71

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)

VALOR 
MENSAL (por 

posto)
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1  

MAPA DE RISCO 

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Equipe de Planejamento da Contratação Portaria Presidência nº 
463/2021 

OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos 
para atender as necessidades do Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

UNIDADE REQUISITANTE: SPLOG 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Chefe da SPLOG 

RISCO 
1 

 
Descrição do Risco: 

 
Licitação Deserta ou Fracassada 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média 

 
( ) Alta 

 

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 

 
(x) Alto 

 

 
Estratégia 

 
(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) 
Transferir 

 
( ) 
Aceitar 

 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para que 
haja tempo de repetir o certame em caso de licitação 
deserta ou fracassada. 

 
EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 
SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 19/12/2020 

 
Data Fim: 19/06/2021 
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2  

 
 
 
 

RISCO 
2 

 
Descrição do Risco: 

 
Atraso na conclusão da licitação 

 
Análise do Risco: 

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

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 

 
Estratégia: 

 
( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento: 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para ter 
tempo de repetir, se necessário, após julgamento de 
eventuais recursos; 

 
- Revisão do TR: aspectos técnicos (SPLOG), 
aspectos administrativos e planilhas (SPACC) 

 
EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 
 
 

SPLOG 
SPACC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 
SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 25/02/2021 

 
Data Fim: 19/06/2021 
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RISCO 
3 

 
Descrição do Risco: 

 
Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato 

 
Análise do Risco 

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

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 

 
Estratégia 

 
(x) Mitigar    ( ) Evitar    ( )  Transferrir     ( )Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar no TR planilhas de custos capazes 
de retratar o preço justo da contratação, a fim de 
subsidiar a desclassificação no caso de propostas 
inexeqüíveis; 

 
- Exigência (no edital) de demonstração da 
capacidade econômico-financeira, nos termos 
exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do 
TCU. 

 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO com 
supervisão da SPACC 

 
SLC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
- Rescisão contratual imediata e contratação do 
remanescente. 

 
GESTÃO 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 07/01/2021 

 
Data Fim: Até o final 
da contratação. 
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4  

 
 
 
 
 
 
 

RISCO  4 

 
Descrição do Risco: 

 
Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o  FGTS
da contratada. 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x) 

Alta 
 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 
 

Estratégia 
 

(x) Mitigar ( ) Evitar ( )  Transferrir                ( )Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar para o contrato a conta depósito 
vinculada, bloqueada para movimentação 

 
 

- Exigência de prestação de garantia de execução 
do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666/1993, com validade durante a execução do 
contrato e 90 (noventa) dias após o o término da 
vigência contratual. 

 
SAD e Gestão do Contrato 

 
 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
- Obrigação da contratada, no momento da 
assinatura do contrato, autorizar o TRE-AL a reter, a 
qualquer tempo, a garantia; fazer desconto nas faturas 
e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem 
como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 
quando de sua inadimplência. 

 
 

SLC – até a assinatura do 
contrato 

 
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
– após 
a assinatura, até a extinção do 
contrato e da garantia (com a 
comprovação efetiva de todos 
os 
pagamentos 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: da celebração do contrato 

 
Data Fim: Até o final da 
contratação. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2022.
À
SPLOG
 
Para revisão final do Termo de

Referência 1043345 e seus anexos. Após, com ou sem
alterações, envio à SAD e SPPAC para continuidade.

 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 04/07/2022, às 17:13, 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
1098804 e o código CRC AA84C448.

0001071-98.2021.6.02.8000 1098804v1
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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 julho de 2022.
À SAD/SPPAC,
 
Em resposta ao Despacho EJE (1098804), após a análise

técnica dos documentos apresentados, informamos que não
indentificamos qualquer observação, bem como nos demais anexos,
assim encaminhamos o presente para continuidade que o caso
requer.

 
Cordialmente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Chefe de Seção
Substituto, em 06/07/2022, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100213 e o código CRC 2D8B776A.

0001071-98.2021.6.02.8000 1100213v1
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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 julho de 2022.
À EJE e à SPLOG.
 
Senhores Membros da Equipe de Planejamento,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Termo de

Referência EJE (doc. 1043345), para ressaltar que
não identificamos no referido TR a contemplação dos
seguintes itens, propostos no Despacho SPPAC
(doc. 1025404):

"d) Item 13.3_O pagamento será efetuado em
até 30 (trinta) dias, a contar do recebimento,
pela Contratante, da Nota Fiscal/Fatura, que
deverá conter o detalhamento dos serviços
executados e ser acompanhada das seguintes
comprovações:
_Entendo que, apesar de ser possível o prazo
estabelecido para pagamento, não vejo como
razoável, vez que a unidade de liquidação e
pagamento precisam somente de 05 dias úteis
de prazo para o devido processamento de
liquidação e pagamento do feito, na forma da
IN TRE-AL nº 07/2021. A extensão desse prazo
para 30 dias provocará o deslocamento da
despesa para o mes posterior ao de sua
competência, que fere o princípio contábil da
competência previsto na Lei 4.320/64 e
Resolução do CFC, o que tem sido objeto de
questionamento pela unidade de Auditoria
deste Tribunal.
Entendo que o prazo de 10 dias atende à
necessidade desse órgão e da própria
empresa a ser contratada, que terá sua
remuneração dentro de um prazo razoável,
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para pagamento de seu pessoal e encargos.
Eventuais desatendimentos de apresentação
de documentação por parte da empresa poderá
ser objeto de diligiência e aplicação de
penalidade à empresa a ser contratata, além
de que não transfere responsabilidade por
atrasos decorrentes de sua própria conduta,
nos termos do que prescrito no item 13.4 do
TR;
e) Considerando-se as disposições do item
20 do termo de referência, quanto às
disposições de glosa trabalhista, sugerimos
que seja incluída junto a planilha de preços
uma planilha resumo para a glosa trabalhista,
que deve ser confeccionada com base na
planilha do licitante. O modelo pode ser aquele
já adotado por este Tribunal no
evento  0895129 do processo SEI nº 
 0002697-55.2021.6.02.8000."

Neste sentido, solicito a realização das alterações
sinalizadas e/ou a justificativa para a não inclusão das
mesmas.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100592 e o código CRC 6234ED64.

0001071-98.2021.6.02.8000 1100592v1

Despacho GSAD 1100592         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 359



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

DESPACHO

Maceió, 07 de julho de 2022.
 
À EJE/SPLOG, registrando-se concordância com o

que exposto pelo Sr. Secretário de Administração no evento
1100592, acrescentando-se, apenas, que seja
verificada/justificada a questão da alteração proposta no item
5.7.1 quanto na autorização prévia da Direção Geral, para
realização de serviços extraordinários por terceirizados - veja-
se despacho 1025404, letra "a".

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 07/07/2022, às 16:20, 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
1101389 e o código CRC DC68489C.

0001071-98.2021.6.02.8000 1101389v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À EJE/AGC,
Att. às servidoras Lindineide Oliveira Cardoso e

Thaíse Tenório Marinho
 
Diante do exposto nos despachos GSAD (1100592)

e SPPAC (1101389), solicito o agendamento de uma reunião
presencial, para tratarmos dos apontamentos realizados nos
referidos despachos.

 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 13/07/2022, 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
1104362 e o código CRC 94A09A23.

0001071-98.2021.6.02.8000 1104362v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que foi agendada reunião presencial para o dia
18/07/2022, às 15h, na sala da Coseg.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 18/07/2022, às 12:12, 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
1106795 e o código CRC 8EEB4D06.

0001071-98.2021.6.02.8000 1106795v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1-OBJETO
Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de

urnas eletrônicas, mídias e suprimentos para atender as necessidades do
Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas.

 
2 - JUSTIFICATIVA
2.1 O Tribunal Regional Eleitoral da Alagoas possuirá para as

próximas eleições um parque de cerca de 8.165 urnas eletrônicas, sendo:
962 UE2009, 1.776 UE2010, 550 UE2011, 716 UE2013, 1.202 UE2015, 2.959
UE2020. Fora estas, ainda teremos que manter armazenadas 3.530 UE2009
que não serão utilizadas nas eleições 2022 e as 1.395 baterias de urna
eletrônica adicionais atualmente disponíveis (com previsão de chegada
de 688 novas unidades, totalizando 2083 para as Eleições 2022) centralizadas
no Galpão de Armazenamento de Urnas (informações repassadas pela SPLOG).

2.2 A conservação dessas urnas eletrônicas e baterias, realizada
de forma periódica, têm por finalidade garantir seu adequado funcionamento.
É imprescindível que estes equipamentos estejam disponíveis, a qualquer
tempo e em perfeitas condições de uso, para a realização das eleições
ordinárias, das eleições suplementares, das consultas populares (plebiscito e
referendo), além das eleições não oficiais (entidades de classes, comunitárias
etc.) e dos treinamentos realizados com eleitores. As atividades de
conservação, nas urnas e nos demais componentes internos ou externos, em
periodicidade quadrimestral, encontra amparo nas recomendações contidas
no Relatório de Estudos de Metodologia de Conservação das Urnas
Eletrônicas, elaborado a partir de ensaios, pesquisas e testes realizados nas
urnas pela Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
(FACTI), com anuência do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer,
por força do Contrato TSE nº 126/2008. No Relatório referido foram indicados
os procedimentos essenciais para a manutenção preventiva e o prazo em que
serão realizadas, de modo a assegurar a funcionalidade e disponibilidade das
urnas e preservar seu tempo de vida útil (10 anos no caso das urnas
eletrônicas e de, aproximadamente, 5 anos, das baterias).

2 . 3 Além dos serviços de manutenção preventiva das urnas
eletrônicas e baterias externas, faz-se necessária limpeza, formatação e
organização das mídias (mídias de aplicação - MA e mídias de resultado -
MR) utilizadas nas eleições anteriores, bem como o controle e armazenamento
das peças e suprimentos necessários para o funcionamento das urnas.

 
3 - OBJETIVO ESTRATÉGICO
3.1 A referida aquisição está em consonância com o Planejamento

Estratégico 2021-2026 deste Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, instituido
através da Portaria Presidência nº 477/2021, incluindo-se na missão de
"garantir a legitimidade do processo eleitoral" e na visão de futuro de
"consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto a
efetividade, transparência e segurança", (0941481), relacionados a objetivos e
iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da
segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a
melhoria de processos de trabalho.

3.2 Também encontra-se alinhada à necessária previsão
orçamentária, Despacho 0999310 aponta programação orçamentária na POA
2022 no montante de R$ 208.274,00 para a despesa com Manutenção
Preventiva de Urnas Eletrônicas.

 
4 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE

SELEÇÃO DO FORNECEDOR
4.1 A presente licitação será feita na modalidade Pregão

Eletrônico, por se tratar de serviço comum, nos termos da Lei n. 10.520/2002,
Decreto n. 10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e  Lei nº 8.666/1993.

4.2 A presente licitação dar-se-á em um único lote, pelo menor
preço global.

4.3 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos
pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, não se
constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido
decreto, cuja execução indireta é vedada.

4.4 A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre
os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se

Termo de Referência AGC 1112256         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 363

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/gestao-orcamentaria-financeira-fiscal/gestao-orcamentaria/Planilha_publicacao_proposta_orcamentaria_ORDINARIO_E_PLEITOS_2022.pdf


os empregados da Contratada e a Administração Contratante, vedando-se
qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.

 
5 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da

contrtação abrangem o seguinte:

ITEM DESCRIÇÃO ALOCAÇÃO DOS
POSTOS

LOCAL DE
EXECUÇÃO

DOS
SERVIÇOS

HORAS
SEMANAIS
(LIMITE)

QUANTIDADE
ESTIMADA
DE POSTOS

1

Serviços de
auxiliar de

apoio à
conservação

de urnas,
mídias e

suprimentos.

GALPÃO DE
ARMAZENAMENTO

DE URNAS -
Maceió/AL

Fórum Eleitoral
Desembargador
Moura Castro,

à Avenida
Fernandes

Lima, 3.487,
Gruta de

Lourdes, CEP:
57.052-405,

neste município
de Maceió,
capital do
estado de
Alagoas.

40
(quarenta) 05 (cinco)

 
5.2 Local de realização dos serviços
5.2.1 Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas, localizado no Fórum Eleitoral Desembargador Moura
Castro, à Avenida Fernandes Lima, 3487, Gruta de Lourdes, CEP: 57.052-405,
neste município de Maceió, capital do estado de Alagoas ou em outro
endereço no município de Maceió ou região metropolitana, sem previsão de
pagamento de diárias. Havendo comunicação à contratada no prazo de 48
horas antes da realização dos serviços.

 
5.3 Do prazo para início da execução e do horário de

prestação dos serviços
5.3.1 A data de início da execução dos serviços será indicada na

ORDEM DE SERVIÇO, a qual será encaminhada à CONTRATADA com
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

5.4 Dos serviços de Auxiliar de Apoio às Eleições que serão
realizados

5.4.1 As principais atividades de conservação das urnas
eletrônicas, mídias e suprimentos, todas com supervisão e orientação de
servidor lotado na SPLOG, incluem:

5.4.1.1 Recarregar as baterias de urna eletrônica internas
das urnas eletrônicas;

5.4.1.2 Medir a carga das baterias de urna
eletrônica externas, utilizando o instrumento de medição disponibilizado
pelo TRE/AL;

5.4.1.3 Recarregar as baterias de urna
eletrônica externas ou de reposição;

5.4.1.4 Exercitar os componentes internos das urnas e
realizar testes funcionais, utilizando o Sistema de Testes Exaustivos – STE
ou outras soluções com finalidades semelhantes;

5.4.1.5 Promover a limpeza dos gabinetes (Terminal do
Eleitor - TE e Terminal do Mesário - TM) e dos cabos (alimentação e
conexão com o TM);

5.4.1.6 Testar e separar as urnas eletrônicas que
apresentarem problemas técnicos e/ou ausência de peças, que somente
podem ser substituídas por pessoal especializado, para posterior
manutenção corretiva;

5.4.1.7 Realizar testes de aceite nas urnas novas para
subsidiar o responsável pelo Recebimento Definitivo;

5.4.1.8 Realizar os testes funcionais nas urnas para fins de:
remanejamento para outros locais de armazenamento; realização de
eleições suplementares e comunitárias, treinamento de eleitores e nas
demais situações em que as urnas deverão ser retiradas do local de
armazenamento;

5.4.1.9 Atualizar o software embarcado (firmware) das urnas
eletrônicas fabricadas a partir de 2009;

5.4.1.10 Realizar o processo de certificação digital;
5.4.1.11 Retirar as mídias armazenadas nas urnas (mídia de

aplicação e/ou mídia de resultado;
5.4.1.12 Remover os lacres de eleição;
5.4.1.13 Identificar e substituir as peças não especialistas
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faltantes ou danificadas (peças que podem ser trocadas sem que seja
necessária a abertura da urna);

5.4.1.14 Inserir os dados sobre as urnas eletrônicas
conservadas nos sistemas LogusWeb, STE, Aceitus e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.15 A inserção dos dados no sistema LogusWeb poderá
ser feita, a critério da Justiça Eleitoral, por servidor do TRE/AL ou
profissional da CONTRATADA;

5.4.1.16 Quando o TRE/AL optar por inserir, pessoalmente,
os dados no LogusWeb, os profissionais da CONTRATADA que executaram
os serviços de conservação não poderão se abster de fornecer informações
e documentos comprobatórios, relativos às urnas conservadas, suficientes
para registro no sistema, tais como: Mídias de Resultado - MR com dados
do STE e relatórios extraídos do STE;

5.4.1.17 Anotar os dados de conservação em caso de
indisponibilidade de sistema ou do próprio equipamento que gera os
resultados de conservação (e.g. urna que não liga, drive USB ou
impressora com problema);

5.4.1.18 Organizar o local de armazenamento, realizando as
seguintes atividades:

5.4.1.18.1 Dispor as bancadas nas quais as urnas serão
conservadas;

5.4.1.18.2 Organizar as estantes, paletes ou outra forma
de armazenamento utilizada no local;

5.4.1.18.3 Realizar a leitura patrimonial, quando
necessário;

5.4.1.18.4 Controlar a localização individual das urnas
dentro do local de armazenamento;

5.4.1.18.5 Organizar, formatar, contar e catalogar os
suprimentos e mídias de urna eletrônica no local de armazenamento;

5.4.1.18.6 Retirar as urnas eletrônicas de onde estão
estocadas e colocá-las nas bancadas para a manutenção preventiva;

5.4.1.18.7 Recolocar as urnas, após a sua manutenção,
empilhando-as conforme orientações da SPLOG;

5.4.1.18.8 Verificar a infraestrutura disponível e
condições ambientais no local de armazenamento e preencher os
respectivos campos do formulário intitulado “CheckList do Local de
Armazenamento”, do sistema LogusWeb;

5.4.1.18.9 Medir a temperatura e a umidade do ar do
local de armazenamento, utilizando o termohigrômetro a ser
disponibilizado pelo TRE/AL;

5.4.1.18.10 Receber e conferir os suprimentos, as
baterias, peças e as bobinas para as urnas eletrônicas;

5.4.1.18.11 Inserir os dados sobre as mídias, peças e
suprimentos nos sistemas ASIweb e Logusweb e outros que forem
instituídos com a mesma finalidade;

5.4.1.18.12 Retirada de etiquetas colocadas nas mídias
durante as eleições;

5.4.1.18.13 Formatação das mídias;
5.4.1.18.14 Auxiliar na realização do inventário das

urnas, mídias e suprimentos.
 
5.5 Da qualificação mínima dos profissionais alocados
a) Idade mínima: 18 (dezoito) anos.
b) Escolaridade: Ensino Médio Completo.
c) Noções básicas de microinformática (utilização de internet e

uso de ferramentas básicas de sistemas corporativos, como consultas e
emissão de relatórios).

 
5.6 Horário para realização dos serviços
5.6.1 A prestação de serviços de conservação de urnas

eletrônicas, mídias e suprimentos será desenvolvido considerando-se a carga
horária de 40 (quarenta) horas semanais, segunda à sexta-feira, em
horário a ser definido pelo Fiscal do Contrato, no intervalo das 6h às 19h.

5.6.2 Eventualmente os serviços podem ser executados aos
sábados ou mesmo, quando em ANO ELEITORAL, aos domingos e feriados.
Não serão permitidos os serviços extraordinários – assim considerados os que
ultrapassam o limite de horas previsto – sem a prévia autorização da Direção-
Geral do TRE/AL.

5.6.3 A Contratada deverá disponibilizar mão de obra suficiente
conforme especificação dos serviços, respeitando sempre a legislação
trabalhista também em relação a carga horária de trabalho dos alocados e
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horário de intervalo para repouso e alimentação.
5.6.4 A Contratada deve utilizar mecanismo que possibilite ponto

eletrônico.
 
5.7 Necessidade de Serviço Extraordinário
5.7.1 A realização de serviço extraordinário ocorrerá em anos

eleitorais nos dois meses anteriores (denominados "Mês-Eleição -2" e "Mês-
Eleição -1") e no mês de realização do primeiro turno das eleições ("Mês-
Eleição"), ficando o planejamento e o controle da execução das horas
extras a cargo da fiscalização que informará diretamente à contratada
e à unidade gestora do contrato.

5.7.1.1."Exemplo 1: Caso o primeiro turno das eleições ocorra em
Outubro, "Mês-Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a Agosto, Setembro e Outubro."

5.7.1.2."Exemplo 2: Caso o primeiro turno das eleições ocorra em
Novembro, "Mês-Eleição -2", "Mês-Eleição -1" e "Mês-Eleição"
correspondem, respectivamente a Setembro, Outubro e
Novembro."

5.7.2 Os serviços extraordinários deverão ser faturados em
separado. A nota fiscal será acompanhada da folha de pagamento, do
comprovante de pagamento de recolhimento do INSS e FGTS, com base nos
serviços efetivamente executados.

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd.
Dias da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas Extras
a serem

executadas
Acréscimo Total de

Horas

"Mês-
Eleição" - 2

Sábado 4 5 4 60% 100

Domingo 4 5 4 100% 100

"Mês-
Eleição" - 1

Sábado 4 5 4 60% 100

Domingo 4 5 4 100% 100

"Mês-
Eleição"

Sábado 4 5 4 60% 100

Domingo 4 5 4 100% 100

Total 600 horas

 
5.8 Ferramentas
5.8.1 Aos empregados da Prestadora de Serviço deverão ser

fornecidas, às expensas da Contratada, as seguintes ferramentas, em bom
estado, devendo ser substituídas sempre que estiverem danificadas ou
impróprias para o uso nos serviços de conservação:

Item Especificação Quantidade por posto de
trabalho

Quantidade
Total

1 Chave de fenda (3/16 x 4'') 01 05
2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 01 05
3 Chave para energia (chave

teste) 01 05

 
5.8.2 Os valores estimados para este item econtra-se no ANEXO

IV deste Termo de Referência.
 
5.9 Uniformes
5.9.1 Os empregados da Prestadora de Serviços deverão portar

crachá funcional da empresa, com foto recente, e usar uniformes, por ela
fornecidos sem ônus repassado aos alocados, que deverão ser padronizados,
completos e compatíveis ao tipo de serviço, contendo identificação da
CONTRATADA.

5.9.2 Os uniformes compõem-se, no mínimo, dos seguintes itens,
cujos valores estimados encontram-se no ANEXO II do presente Termo de
Referência:

Item Especificação Quantidade por
posto de trabalho

Vida útil
(meses)

BOTA confeccionada com cabedal em couro (vaqueta)
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1 palmilha de montagem sintética, higiênica,
antibactericida e solado em poliuretano
monodensidade

2 12

2 CAMISA 100% algodão ou em outro tecido adequado
às condições climáticas da região 2 6

3 CALÇA em brim 100% algodão ou em outro tecido
adequado às condições climáticas da região 2 6

4 PAR DE MEIA com no mínimo 80% em algodão 2 6
5 CRACHÁ de Identificação em Material pvc plástico com

presilha ou cordão para fixação 1 12

6
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul escuro, com
dois bolsos frontais chapados-, impressão "A serviço
da Justiça Eleitoral" em amarelo

2 6

 
5.10 EPI - Pandemia Sars Covid
5.10.1 A CONTRATADA deve fornecer equipamentos de proteção

individual (EPIs) para a mão de obra envolvida na execução dos serviços,
compostos, no mínimo, pelos seguintes itens, cujos valores estimados
encontram-se no ANEXO III, do presente Termo de Referência:

 

Item Especificação
Quantidade por
posto de
trabalho
(mensal)

Número
de
postos

Número
de
meses

Total
Anual

1 Máscara descartável de proteção facial
tripla camada com clipe nasal e elásticos 60 unidades 5 12 3.600

unidades
2 Alcool em gel 70% de uso individual 1 litros 5 12 60 litros

 
5.10.2 Cabe à CONTRATADA adotar medidas de precaução e

incentivo à política de vacinação, mostrando a importância deste ato para a
proteção do meio ambiente de trabalho.

5.10.3 À CONTRATADA cumpre estabelcer regras claras sobre a
obrigatoriedade da vacina, devendo prever prazos para seu cumprimento pelo
empregado. Essas determinações podem ter como objetivo a redução dos
riscos inerentes ao trabalho, para a preservação da saúde e segurança no
meio ambiente laboral (artigo 7º, inciso XXII, da Constituição Federal de 1988),
em respeito à função social da empresa.

5.10.4 A recusa injustificada  do prestador de serviços em
relação a vacinar-se contra o Sars Covid constitui justa causa para extinção
do contrato de trabalho, configurando ato de indisciplina do empregado
(artigo 482, "h", da CLT), ou seja, o descumprimento de ordens gerais
estabelecidas pelo empregador no exercício do poder de direção (artigo 2º da
CLT).

 
5.11 Critérios de sustentabilidade

5.11.1 A contratada deverá obedecer às normas técnicas, de
saúde, de higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas
do Ministério do Trabalho e Emprego.

5.11.2 A CONTRATADA deverá fornecer aos empregados os
equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução
de serviços e fiscalizar o uso, em especial pelo que consta da Norma
Regulamentadora nº 6 do MTE ou das que vierem a substituí-la.

5.11.3 O TRE/AL deverá estabelecer período adequado para
a orientação e ambientação dos trabalhadores às políticas de
responsabilidade socioambiental adotadas no Tribunal, durante toda a
vigência do contrato.

5.11.4 A CONTRATADA deve cumprir integralmente as
obrigações constantes nos itens 10.16 e 10.38 deste Termo de Referência.

5.11.5 A CONTRATADA é responsável pela manutenção das
condições acima descritas, o que poderá ser verificado constantemente
durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual,
garantido o direito à ampla defesa.

 
5.12 Declaração de conhecimento das condições

5.12.1 Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá
apresentar declaração de que tem pleno conhecimento das condições
necessárias para a prestação do serviço como requisito para celebração do
contrato.

 
6 – INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O

DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
6.1 No custo dos serviços deverão estar inclusos todos os gastos

com a mão de obra e uniformes. No ANEXO II consta especificação detalhada
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dos uniformes necessários, com as estimativas previstas para o período de 01
(um) ano, para subsidiar a proposta do licitante.

6.2 Para atender à demanda, a CONTRATADA deverá prever um
quantitativo de funcionários suficiente para a execução ótima dos serviços, os
quais são realizados de forma contínua e simultânea ao longo da jornada
diária.

6.3 A estrutura do Galpão de Armazenamento para realização
dos serviços de conservação é de até 180 (cento e oitenta) unidades de
urnas/baterias diariamente.

6.4 Quanto à produtividade diária para realização das atividades,
nas contratações centralizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral até 2015, bem
como nas contratações descentralizadas realizadas por cada Regional após
2015, a média diária por posto de trabalho era inicialmente de 30 (trinta)
unidades.

6.5 Assim, levando em consideração a métrica supracitada,
estimava-se que a quantidade de postos de trabalho necessários para
realização das atividades seria de 6 (seis) postos de trabalho.

6.6 Todavia, conforme experiência ao longo dos anos da
realização das atividades de conservação com a estrutura disponível
no Galpão de Armazenamento de Urnas, a produtividade média diária
por posto de trabalho é de aproximadamente 36 unidades de
urnas/baterias, o que corresponde a quantidade ideal para este
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas de 5 (cinco) postos
de trabalho.

 
7. DA ESTIMATIVA DE CUSTOS DOS SERVIÇOS
7.1. O quadro abaixo demonstra os custos estimados para os

serviços descritos neste termo.

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO - SERVIÇO ORDINÁRIO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição dos

Serviços
 

 
Valor

Mensal
do Posto

(R$)
 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

Valor
mensal
(R$)

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos

3.637,61 05 18.188,05 12 218.256.60

 

SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS

 Quantidade
(h)

Valor da
Hora (R$) Total (R$)

Hora 60% 300 26,45 7.935,00
Hora 100% 300 33,06 9.918,00

VALOR TOTAL HORA EXTRA 600  17.853,00
VALOR TOTAL SERVIÇO ORDINÁRIO (12 MESES)   218.256,60

VALOR TOTAL ESTIMADO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO   17.853,00

 

*O Instrumento Normativo utilizado para formação da planilha de custos foi a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022
do  SIND DAS EMP DE ASSEIO E CONSERVACAO DO ESTADO DE AL, CNPJ nº 24.256.042/0001-56, registrada no sistema
mediador do Ministério do Trabalho emprego da seguinte forma: NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AL000035/2022 DATA
DE REGISTRO NO MTE: 21/02/2022 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR070420/2021 NÚMERO DO PROCESSO:
13057.100162/2022-57 DATA DO PROTOCOLO: 21/02/2022 Tabelas Salariais: para o posto de AUXILIAR DE APOIO À
CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS, utilizou-se a tabela correspondente à categoria de Auxiliar
Administrativo II. Ver evento: 1035143.

 
7.2. O valor a ser cotado na hora extra é o valor normal da hora,

com acréscimo de 60% e 100%, cujas quantidades constam da tabela a
seguir:

Meses de
execução

Dia da
Semana

Qtd. Dias
da
Semana

Quantidade
de Postos
Estimada

Horas
Extras a
serem
executadas

Total de
Horas Percentual

"Mês-Eleição" -
2

Sábado 4 5 4 100 60%

Domingo 4 5 4 100 100%
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"Mês-Eleição" -
1

Sábado 4 5 4 100 60%

Domingo 4 5 4 100 100%

"Mês-Eleição"
Sábado 4 5 4 100 60%

Domingo 4 5 4 100 100%

Total 100% 300 horas

Total 60% 300 horas

 
8 – DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS SERVIÇOS
8.1. O LICITANTE deverá apresentar em sua proposta, além dos

itens de habilitação exigidos, as seguintes informações:
a) Planilha de Custos da mão de obra envolvida na execução

dos serviços, bem como do custo dos uniformes, conforme modelos
constantes nos ANEXOS II, III, IV e V com as respectivas memórias de
cálculo.

b) Quadro-resumo idêntico ao modelo apresentado abaixo,
preenchendo todos os dados nele constantes, entre os quais os referentes
ao quantitativo de postos de serviço com os custos unitários e totais, com
as respectivas memórias de cálculo, quando cabíveis.

c) Convenção ou acordo coletivo de trabalho da categoria em
que se fundamentou para formar a sua planilha de custos.

 
 

ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO - SERVIÇO ORDINÁRIO
Lote único

 
Item

 

 
Descrição dos

Serviços
 

 
Valor

Mensal
do Posto

(R$)
 

 
Quantidade
Estimada
de Postos

 

Valor
mensal
(R$)

 
Quantidade
Prevista de

Meses
 

 
Valor
Total
Anual
(R$)

 

1

Auxiliar de
apoio à

conservação
de urnas,
mídias e

suprimentos

3.637,61 05 18.188,05 12 218.256.60

 

SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS

 Quantidade
(h)

Valor da
Hora (R$) Total (R$)

Hora 60% 300 26,45 7.935,00
Hora 100% 300 33,06 9.918,00

VALOR TOTAL HORA EXTRA 17.853,00
VALOR TOTAL SERVIÇO ORDINÁRIO (12 MESES) 218.256,60

VALOR TOTAL ESTIMADO SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 17.853,00

 
9 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta

9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por
servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas
detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.

9.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção.

9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do
serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da
fatura de serviços da contratada.

9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da
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Contratada, tais como:
9.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregados da

Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis
por ela indicados.

9.6.2 Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas
empresas Contratadas.

9.6.3 Promover ou aceitar o desvio de funções dos
trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades
distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à
função específica para a qual o trabalhador foi contratado.

 
10 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
10.1. Executar os serviços conforme as especificações deste

Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

10.1.2 Quanto ao vale transporte, considerando a
possibilidade de não utilização do benefício por empregados que utilizem
outras formas de locomoção, a contrtada deverá apresentar declaração de
não utilização do benefício, sendo pagos à contratada somente os valores
efetivamente utilizados pelos postos alocados ao TRE-AL; 

10.2  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas,
no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do Contrato, os serviços
efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou dos materiais empregados;

10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da
garantia exigida no edital ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.4 Utilizar empregados devidamente habilitados para a
execução do objeto, em conformidade com as normas e determinações em
vigor;

10.5 Disponibilizar à CONTRATANTE os empregados
devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

10.6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços
contratados;

10.7 Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade
verificada no decorrer da prestação dos serviços;

10.8. Arcar com todos os custos necessários à completa e correta
execução dos serviços;

10.9. Agir segundo as diretrizes do CONTRATANTE e legislação
pertinente;

10.10. Cumprir horários e periodicidade para execução dos
serviços, conforme definido pela CONTRATANTE, considerando a jornada de
trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, nos termo do item 5.3;

10.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e todas as outras previstas
nas normas legais pertinentes;

10.12. Garantir a reposição imediata nos casos de faltas,
impedimentos ou acréscimo de quantitativos;

10.13. Responsabilizar-se pelo transporte de seus empregados,
por meios próprios ou mediante fornecimento de vale-transporte, para a
cobertura do trajeto residência-trabalho e vice-versa (inclusive em casos de
paralisação de transportes coletivos);

10.13.1. Considerando a possibilidade de não utilização do
benefício por empregados que utilizem outras formas de locomoção, a
contratada deverá apresentar declaração de não utilização do benefício,
sendo pagos à contratada somente os valores efetivamente utilizados
pelos postos alocados ao TRE-AL; 

10.14. Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à
substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pelo Fiscal do
Contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

10.15. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas
necessárias ao atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal
súbito, por meio de seus encarregados ou preposto.

10.16. Instruir os seus empregados quanto à prevenção de
incêndios nas áreas da CONTRATANTE e quanto ao uso sustentável dos
recursos.

10.17. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de
acidentes de trabalho, conforme exigência legal.

10.18. Atender prontamente quaisquer exigências do
representante da Administração, inerentes ao objeto da contratação.

10.19. A CONTRATADA deverá indicar, formalmente, quando da
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assinatura do contrato, preposto para dirimir questões pertinentes à
execução do objeto da licitação durante toda a sua vigência, com capacidade
gerencial e poderes para solucionar questões referentes ao instrumento
contratual e aos empregados que prestarem serviço ao TRE/AL, informando
números de telefone, whatsapp, e-mail e endereço.

10.19.1 A disponibilização do preposto não resultará em
acréscimos aos preços contratados.

10.20. A empresa deverá apresentar mensalmente, anexada à
nota fiscal/fatura, ou sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato, os
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, do pagamento dos salários e demais
benefícios trabalhistas dos empregados colocados à disposição da
Contratante.

10.20.1 A ausência da documentação pertinente ou da
comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias
e relativas ao FGTS implicará a possibilidade de retenção do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, mediante prévia
comunicação, até que a situação seja regularizada, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.

10.20.2 Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados
na comunicação mencionada no subitem anterior, sem a regularização da
falta, a Administração poderá efetuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da CONTRATADA que tenham participado da
execução dos serviços objeto do contrato, sem prejuízo das demais sanções
cabíveis, seguindo as seguintes etapas:

(i) reter imediatamente o pagamento das faturas e exigir a
emissão das Guias de recolhimento de contribuições
previdenciárias e FGTS por parte da empresa, uma vez
que esta é a única responsável legal com possibilidade de
realizar tal ação;

(ii) em caso de não comprovação da regularidade por parte
da empresa dentro dos prazos previstos em contrato, o
órgão poderá utilizar os valores retidos para
pagamento direto dos salários aos empregados, bem
assim das referidas Guias de recolhimento;

(iii) em caso de negativa expressa da empresa para
emissão dos documentos, o órgão contratante
deverá utilizar-se dos valores retidos cautelarmente
para realizar o depósito judicial dos valores, para
garantir o direito dos trabalhadores alocados na
prestação do serviço;

(iv) em qualquer das situações elencadas, faz-se necessário,
ainda, comunicar as irregularidades à Receita Federal e
ao Ministério do Trabalho, bem como proceder a
aplicação das sanções previstas em contrato.

10.21. Cumprir rigorosamente o que preceitua a CLT em relação
ao pagamento de seus funcionários, evitando qualquer espécie de atraso, sob
pena de aplicação de sanções administrativas.

10.22. Pagar aos profissionais os adicionais devidos, caso
executem atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na forma
da lei.

10.23 Apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de
prestação dos serviços:

10.23.1 Relação dos empregados, contendo nome completo,
cargo ou função, salário, horário do posto de trabalho, números da
carteira de identidade (RG) e da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) e do Títutlo Eleitoral, com indicação dos responsáveis técnicos pela
execução dos serviços, quando for o caso;

10.23.2 Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos
empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos
serviços, quando for o caso, devidamente assinada pela CONTRATADA;

10.23.3 Exames médicos admissionais dos empregados que
prestarão os serviços;

10.23.4 Declaração de responsabilidade exclusiva da
CONTRATADA sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do contrato;

10.23.5 Os documentos acima mencionados deverão ser
apresentados para cada novo empregado que se vincule à prestação do
contrato administrativo. De igual modo, o desligamento de empregados no
curso do contrato de prestação de serviços deve ser devidamente
comunicado, com toda a documentação pertinente ao empregado
dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento do
contrato administrativo.

10.24 Apresentar mensalmente, anexado à nota fiscal/fatura, os
documentos listados a seguir, dos alocados vinculados à prestação dos
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serviços, referente ao mês imediatamente anterior àquele que está sendo
faturado:

10.24.1 Comprovante de depósito do salário dos funcionários
em conta-corrente ou conta-salário;

10.24.2 Repasse do crédito relativo ao vale-transporte e vale-
alimentação no valor estabelecido na convenção coletiva de trabalho da
categoria;

10.24.3 Relação GFIP/SEFIP, exclusivamente, dos alocados
que laboram no TRE/AL, com o respectivo protocolo de envio;

10.24.4 Cópia da folha de pagamento analítica e sintética em
que conste como tomador o órgão ou entidade contratante;

10.24.5 Guia de recolhimento do FGTS e INSS e respectivo
comprovante de depósito.

10.25 Apresentar, sempre que solicitado pelo Fiscal do Contrato,
os seguintes documentos:

10.25.1 Extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer
empregado, a critério do CONTRATANTE;

10.25.2 Cópia dos contracheques dos empregados relativos a
qualquer mês de prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário,
cópia de recibos de depósitos bancários;

10.25.3 Comprovantes de entrega de benefícios
suplementares (vale-transporte, vale alimentação, entre outros), a que
estiver obrigada por força de lei ou de convenção ou acordo coletivo de
trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos serviços e a qualquer
empregado;

10.25.4 Comprovantes de realização de eventuais
treinamentos que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

10.26. Apresentar a documentação abaixo relacionada, quando
da extinção ou rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos
serviços, no prazo de até 30 (trinta) dias:

10.26.1 Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos
empregados prestadores de serviço, devidamente homologados, quando
exigível pelo sindicato da categoria;

10.26.2 Guias de recolhimento da contribuição previdenciária
e do FGTS referentes às rescisões contratuais;

10.26.3 Extratos dos depósitos efetuados nas contas
vinculadas individuais do FGTS de cada empregado dispensado.

10.27 Manter durante toda a vigência do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.28 Quando não for possível a verificação da regularidade da
empresa no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a CONTRATADA
deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, no prazo
da notificação, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida

Ativa da União;
c) certidões que comprovem a regularidade perante as

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do
contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT

10.29 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em
decorrência do cumprimento do contrato;

10.30 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações
previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade à CONTRATANTE;

10.30.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e
formação de preços as disposições contidas em Acordos, Dissídios ou
Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria
não trabalhista, de obrigações e direitos que somente se aplicam aos
contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam direitos não
previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos
sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

10.31 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados
alocados na execução contratual mediante depósito na conta bancária de
titularidade do trabalhador, em agência situada na localidade ou região
metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços, de modo a possibilitar
a conferência do pagamento por parte da CONTRATANTE. Em caso de
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impossibilidade de cumprimento desta disposição, a contratada deverá
apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise sua
plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

10.32 Autorizar a Administração contratante, no momento da
assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os
pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos
trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS,
quando não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas
obrigações, até o momento da regularização, sem prejuízo das sanções
cabíveis;

10.32.1 Quando não for possível a realização desses
pagamentos pela própria Administração (ex.: por falta da documentação
pertinente, tais como folha de pagamento, rescisões dos contratos e guias
de recolhimento), os valores retidos cautelarmente serão depositados
junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados
exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

10.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a
serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à Administração
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

10.34. Instruir seus empregados, no início da execução
contratual, quanto à obtenção das informações de seus interesses junto aos
órgãos públicos, relativas ao contrato de trabalho e obrigações a ele
inerentes, adotando, entre outras, as seguintes medidas:

10.34.1 Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet,
por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita
do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições
previdenciárias foram recolhidas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados do início da prestação dos serviços ou da admissão do
empregado;

10.34.2 Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa
Econômica Federal para todos os empregados, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da
admissão do empregado;

10.34.3 Oferecer todos os meios necessários aos seus
empregados para a obtenção de extratos de recolhimentos de seus
direitos sociais, preferencialmente por meio eletrônico, quando disponível.

10.35 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de
empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em
comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010.

10.36 Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples
Nacional, salvo as exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.

10.37 Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do
contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as
exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a
contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII,
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006.

10.37.1 Para efeito de comprovação da comunicação, a
contratada deverá apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do
Brasil, com comprovante de entrega e recebimento, comunicando a
assinatura do contrato de prestação de serviços mediante cessão de mão
de obra, até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação.

10.38 A CONTRATADA deve, antes da efetivação da contratação,
comprovar, mediante, declaração, as seguintes condições: o

10.38.1 Não possuir inscrição no cadastro de empregadores
flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Portaria nº
540/2004;

10.38.2 Não ter sido condenada, a contratada ou seus
dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de
gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão
aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do
Código Penal Brasileiro; do Decreto n° 5.017/2004 (promulga o Protocolo
de Palermo) e das Convenções da OIT nºs 29 e 105.

 
11 – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
11.1. O contrato deverá ser fielmente executado pelas partes, de

acordo com as cláusulas contratuais, respondendo cada uma pelas
conseqüências de sua inexecução total ou parcial.

11.2 As atividades de gestão e fiscalização da execução
contratual são o conjunto de ações que tem por objetivo aferir o cumprimento
dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado,

Termo de Referência AGC 1112256         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 373



verificar a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas,
bem como prestar apoio à instrução processual e o encaminhamento da
documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos
procedimentos relativos a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação,
pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato, dentre
outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a
solução de problemas relativos ao objeto.

11.3 As atividades de fiscalização da execução contratual devem
ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser
efetivadas com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração
falhas que impactem o contrato como um todo e não apenas erros e falhas
eventuais no pagamento de alguma vantagem a um determinado empregado.

11.4. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por
servidor lotado no local da prestação dos serviços, tendo como substituto o
Chefe da SPLOG, e a gestão do contrato ficará a cargo da Assessoria de
Gestão de Contratos - AGC, que verificará se o serviço está em conformidade
com as especificações técnicas, determinando o que for necessário à
regularização das faltas ou defeitos observados.

11.5. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE
e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

11.6 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou
em parte o serviço prestado, se em desacordo com o Contrato.

11.7. A execução dos serviços contratados obedecerá às normas
de boa técnica e qualidade, bem como disposições técnicas constante deste
termo de referência e do Edital.

11.8. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva
responsável pela execução dos serviços, a CONTRATANTE se reserva o direito
de exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, podendo para
isso, entre outras coisas:

11.8.1 Notificar imediatamente a CONTRATADA acerca de
qualquer problema na execução do serviço, fixando prazo para sua
correção;

11.8.2 Examinar, via fiscal administrativo ou unidade gestora
do contrato, toda a documentação referente ao cumprimento de
obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da execução do
objeto, como, por exemplo, os elencados nos subitens 10.23 a 10.26.

11.9 O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas à execução dos serviços contratados, determinando
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
Qualquer irregularidade será comunicada ao Gestor do Contrato, para que
tome as devidas providências.

11.10 As decisões e providências que ultrapassarem a
competência do Fiscal do Contrato deverão ser solicitadas à autoridade
competente, em tempo hábil, para a adoção das medidas cabíveis.

11.11 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº
8.666, de 1993.

11.12 As disposições previstas nesta cláusula não excluem o
disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017,
aplicável no que for pertinente à contratação.

 
12 – DOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
12.1. Como regra, a execução dos serviços obedecerá ao limite de

40 (quarenta) horas semanais, conforme subitem 5.1 e legislação vigente.
12.2 Em ANO ELEITORAL, de acordo com a necessidade da

CONTRATANTE, poderão ocorrer serviços extras – assim considerados os que
se estenderem, nos dias úteis e sábados, para além do limite de horas previsto
ou que sejam prestados aos domingos e feriados.

12.3. Não serão permitidos os serviços extras sem a prévia
autorização – por escrito – do Diretor-Geral, a qual será antecedida dos
seguintes procedimentos:

12.3.1 Solicitação formal da unidade Gestora do Contrato,
com vistas à obtenção de autorização prévia para execução da despesa;

12.3.2 A existência de disponibilidade orçamentária.
12.4 Os serviços extras deverão ser faturados em separado. A

nota fiscal deverá ser emitida até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao
da realização dos serviços extraordinários e será acompanhada das memórias
de cálculo e da documentação comprobatória do cumprimento das obrigações
previdenciárias e trabalhistas, quando cabíveis.
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13 – DO PAGAMENTO
13.1 Ao final de cada período mensal, a fiscalização do contrato

deverá verificar o cumprimento de todas as obrigações e especificações
constantes do Contrato, do Edital e dos demais documentos integrantes do
procedimento licitatório e a conformidade com a legislação de regência, bem
como apurar a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços
realizados, em consonância com os indicadores (IMR) previstos neste
instrumento, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem
pagos à contratada. Todas as informações deverão ser registradas em
relatório circunstanciado que será encaminhado ao Gestor do Contrato.

13.2 Após esta etapa, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços.
A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
dos serviços.

13.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, a
contar do recebimento, pela Contratante, da Nota Fiscal/Fatura, que deverá
conter o detalhamento dos serviços executados e ser acompanhada das
seguintes comprovações:

13.3.1 Comprovantes da quitação das obrigações trabalhistas
do mês imediatamente anterior ao vencido (equivalente ao mês anterior ao
da execução dos serviços indicados na Nota Fiscal emitida), especialmente
de pagamento dos salários de todos os empregados que trabalharam na
execução dos serviços, através de estabelecimento bancário em conta
salário, e da entrega dos vales transportes e auxílio-alimentação.

13.3.2 Comprovantes da quitação dos encargos trabalhistas e
previdenciários, devidamente pagos no mês de apresentação da Nota
Fiscal, especialmente:

a) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento, tomador de serviço/obra.

b) Relação de Trabalhadores Constantes do Arquivo
SEFIP – Resumo de Fechamento – Empresa FGTS.

c) Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a
autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de
recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet, relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

d) Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação
mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário
ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela
Internet.

e) Comprovante de Declaração das Contribuições a
Recolher à Previdência Social e outras Entidades e Fundos por FPAS –
Empresas.

f) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela
Conectividade Social (GFIP), relativo, exclusivamente, aos
trabalhadores que prestam serviço ao TRE/AL.

g) Folha de pagamento, específica para o tomador de
serviços TRE/AL.

13.4 A ausência da documentação pertinente ou da comprovação
do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao
FGTS ensejará a possibilidade de retenção do pagamento da fatura mensal,
em valor proporcional ao inadimplemento, ou mesmo de pagamentos diretos
aos trabalhadores, nos termos do subitem 10.32.

13.5 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada
consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação
exigidas no edital.

13.6 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de
irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério da contratante.

13.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de
seus créditos.

13.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as
medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

13.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão
realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a
contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

13.9.1 Será rescindido o contrato em execução com a
contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância,
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devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da
contratante.

13.10 Para fins de pagamento, serão utilizadas as disposições
constantes da Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de 2021 e
daquela que vier a substituí-la.

 
14 – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO
14.1 A Contratada apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar
por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária, em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor total do
contrato, com validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias
após término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada
prorrogação.

14.2 A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por
cento).

14.3 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do
art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;

c) multas moratórias e punitivas aplicadas pela
Administração à contratada; e 

d) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se
contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a
legislação que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da
Contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária.

14.7 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes
devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária,
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do
Código Civil.

14.9 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação
de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada à nova situação ou renovada,
seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 10(dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.

14.11 A Contratante executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.

14.12 Será considerada extinta a garantia:
a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização

para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de
garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do
contrato;

b) no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência
do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação,
conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F da IN
SEGES/MP n. 05/2017.

14.13 O garantidor não é parte para figurar em processo
administrativo instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuízos
e/ou aplicar sanções à contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer
tempo, a garantia, na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

14.15 A garantia da contratação somente será liberada ante a
comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
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comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias decorrentes
da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do segundo
mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada
para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussões
previdenciárias e relativas ao FGTS, conforme estabelecido no art. 8º, VI do
Decreto nº 9.507, de 2018, observada a legislação que rege a matéria.

14.16 Também poderá haver liberação da garantia se a empresa
comprovar que os empregados serão realocados em outra atividade de
prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

14.17 Por ocasião do encerramento da prestação dos serviços
contratados, a Administração Contratante poderá utilizar o valor da garantia
prestada para o pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato
no caso da não comprovação:

(i) do pagamento das respectivas verbas rescisórias ou
(ii) da realocação dos trabalhadores em outra atividade de

prestação de serviços, nos termos da alínea "j do item 3.1 do Anexo VII-F
da IN SEGES/MP n. 5/2017.

15 – VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 O Contrato terá duração de 12 meses, contados do primeiro
dia útil após a data da sua publicação, podendo ser prorrogado, por igual
período, até o limite de 60 (sessenta) meses, por se tratar de serviços de
natureza contínua, conforme art. 57, II, da Lei n. 8.666/93 e subitem 2.7 deste
instrumento.

 
16 – SUBCONTRATAÇÃO
16.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
17 – DOS CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO E MEDIÇÃO PARA

FATURAMENTO
17.1 O INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO define, em

bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os
níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas
adequações de pagamento (IN 05/2017 - MPDG).

17.2 Haverá o estabelecimento de metas a serem cumpridas,
representadas por indicadores relacionados a imperfeições que medirão a
qualidade da prestação dos serviços, conforme metodologia descrita no
ANEXO I.

17.3 A fiscalização do contrato deve avaliar constantemente a
execução do objeto, devendo haver o redimensionamento no pagamento com
base nos indicadores estabelecidos, sempre que a contratada:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não
executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos
para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade
inferior à demandada.

17.4 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de
outros mecanismos para a avaliação da prestação do serviços.

17.5 Durante a execução do objeto o fiscal técnico designado
deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para
evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à contratada a
correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

17.6 O fiscal do contrato deverá apresentar ao preposto da
contratada a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

17.6.1. O preposto deverá apor assinatura no documento,
tomando ciência da avaliação realizada.

17.6.2 A contratada poderá apresentar justificativa para a
prestaçãodo serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser
aceita pelo fiscal, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao
controle do prestador.

17.7 Na hipótese de comportamento contínuo de
desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem
como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à
contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

17.8 É vedada a atribuição à contratada da avaliação de
desempenho e qualidade da prestação dos serviços de que trata este item.

17.9 O fiscal poderá realizar a avaliação diária, semanal ou
mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o
caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

17.10 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada
período mensal, o fiscal do contrato deverá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade
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da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

17.11 A fiscalização poderá utilizar-se de mecanismos digitais
para aferição dos resultados pretendidos, desde que comunique à
CONTRATADA  a forma adotada.

 
18 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. Com fundamento no art. 7.º da Lei n.º 10.520/2002, ficará

impedido de licitar e contratar com a União, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral da avença, aquele que:

18.1.1 Convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta, não celebrar o contrato;

18.1.2 Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame;

18.1.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
18.1.4 Não mantiver a proposta;
18.1.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato;
18.1.6 Comportar-se de modo inidôneo;
18.1.7 Cometer fraude fiscal.

18.2. Para fins do subitem 18.1, considera-se:
I- retardar a execução do objeto, na fase da

licitação: qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom
andamento da licitação, inclusive deixar de entregar documento no prazo
assinalado no edital, que evidencie tentativa de indução a erro no
julgamento ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de registro
de preços;

II- não manter a proposta: a ausência de seu envio, bem como
a recusa do envio de seu detalhamento, quando exigível, ou ainda o
pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando
encerrada a etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na
demonstração de vício ou falha na sua elaboração, que evidencie a
impossibilidade de seu cumprimento;

III – falhar na execução contratual: o inadimplemento grave
ou inescusável de obrigação assumida pelo contratado, conforme
descriminado no item 10.5;

IV – fraudar na execução contratual: a prática de qualquer
ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em
erro a Administração Pública;

V – comportar-se de modo inidôneo: a prática de atos
direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato,
tais como a fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento
licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução
deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações,
apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que
contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu
teor original.

18.3 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a
Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

(i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento
de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o
serviço contratado;

(ii) Multa de:
(1) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por

cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos
serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia
e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá
ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese,
inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença;

(2) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

(3) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento)
sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação
assumida;

(4) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

(5) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato
por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por
ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O
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atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração
CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

(6) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos
serão consideradas independentes entre si.

 
(iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com

o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração
Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

(iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com
órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

(v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuízos causados.

18.4 A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no
subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como
infração administrativa neste Termo de Referência.

18.5 As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v”
poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

18.6 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são
atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU
CORRESPONDÊNCIA
Percentual do valor do

contrato
1 0,2%
2 0,4%
3 0,8%
4 1,6%
5 3,2%

 

Tabela 2
ITEM DESCRIÇÃO DA FALHA GRAU

1
Permitir situação que crie a possibilidade de

causar dano físico, lesão corporal ou
conseqüências letais, por ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de
força maior ou caso fortuito, os serviços

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

3
 Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

03

4
Manter funcionário sem qualificação para

executar os serviços contratados, por
empregado e por dia;

02

5
Retirar funcionários ou encarregados do

serviço durante o expediente, sem a anuência
prévia do CONTRATANTE, por empregado e

por dia;
03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar e controlar, diariamente, a

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal,
por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir determinação formal ou instrução
complementar do órgão fiscalizador, por

ocorrência;
02

8
Substituir empregado que se conduza de

modo inconveniente ou não atenda às
necessidades do serviço, por funcionário e

por dia;
01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notificada
pelo órgão fiscalizador, por item e por

ocorrência;

03

10
Indicar e manter durante a execução do

contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11
Fornecer uniformes, equipamentos e EPI's
para seus empregados nas especificações,
quantitativo e periodicidade indicada no

Edital
03

18.7 Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da
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Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
a) tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos

da licitação;
c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a

Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
18.8 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-

se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla
defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

18.9 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante
serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União,
ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na
Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

18.10 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser
recolhida no prazo máximo de 10(dez) dias, a contar da data do recebimento
da comunicação enviada pela autoridade competente.

18.11 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os
prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá
cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código
Civil.

18.12 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará
em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.13 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se
houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº
12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.

18.14 A apuração e o julgamento das demais infrações
administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública
nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.15 O processamento do PAR não interfere no seguimento
regular dos processos administrativos específicos para apuração da
ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.16 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no
SICAF.

 
19 – DA VISTORIA
19.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua

proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas instalações do local de
execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 08h às 12 h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelos telefones (82) 9114-9951, (82) 2122-7738 ou através do
e-mail splog@tre-al.jus.br podendo sua realização ser comprovada por
declaração emitida pelo licitante de que conhece as condições locais para
execução do objeto ou que realizou vistoria no local do evento, ou caso opte
por não realizá-la, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer
questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com
este órgão ou entidade.

19.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para
a abertura da sessão pública.

 
20 – CONTA VINCULADA
20.1 Em razão do disposto na Resolução nº 169/2013 do Conselho

Nacional de Justiça, por tratar-se de serviços continuados, com dedicação
exclusiva da mão de obra, as rubricas de encargos trabalhistas, relativas a
férias, 1/3 constitucional, 13º salário e multa do FGTS por dispensa sem justa
causa, bem como a incidência dos encargos previdenciários e FGTS (INSS,
SESI/SESC/SENAI/SENAC/INCRA/SALÁRIOEDUCAÇÃO/FGTS/RAT+FAP/SEBRAE
etc) sobre férias, 1/3 constitucional e 13º salário, a serem pagas pelo TRE/AL à
Contratada para prestar serviços de forma contínua, serão destacadas do
pagamento do valor mensal devido à CONTRATADA e depositadas
exclusivamente em banco público oficial, conforme regras previstas no
Edital e no Contrato.
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20.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de
correção da poupança pro rata die, conforme definido em Termo de
Cooperação Técnica firmado entre o TRE/AL e a instituição financeira.
Eventual alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de
Cooperação Técnica.

20.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste
Termo de Referência que sejam retidos por meio da contadepósito, deixarão
de compor o valor mensal a ser pago diretamente à empresa que vier a
prestar os serviços.

20.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para
operacionalização da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas
serão debitados dos valores depositados.

20.5 A glosa trabalhista será realizada com base na planilha
constante no Anexo VII, 1113487, deste Termo de Referência - Planilha Glosa
Trabalhista

 
21. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO

(REPACTUAÇÃO)
21.1. Visando à adequação aos novos preços praticados no

mercado, desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o interregno
mínimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem que se
seguirá, o valor consignado no Termo de Contrato será repactuado,
competindo à CONTRATADA justificar e comprovar a variação dos custos,
apresentando memória de cálculo e planilhas apropriadas para análise e
posterior aprovação da CONTRATANTE, na forma estatuída no Decreto n°
9.507, de 2018, e nas disposições aplicáveis da IN 05/2017-SEGES/MPDG.

21.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas
quantas forem necessárias, em respeito ao princípio da anualidade do
reajustamento dos preços da contratação, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua
anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos
decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários
à execução do serviço.

21.3. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira
repactuação será contado:

21.3.1. Para os custos relativos à mão de obra, vinculados à
data-base da categoria profissional: a partir dos efeitos financeiros do
acordo, dissídio ou convenção coletiva de trabalho, vigente à época da
apresentação da proposta, relativo a cada categoria profissional
abrangida pelo contrato;

21.3.2. Para os insumos discriminados na Planilha de Custos
e Formação de Preços que estejam diretamente vinculados ao valor de
preço público (tarifa): do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa.

21.3.3. Para os demais custos, sujeitos à variação de preços
do mercado (insumos não decorrentes da mão de obra): a partir da data
limite para apresentação das propostas constante do Edital.

21.4. Nas repactuações subsequentes à primeira, o interregno
de um ano será computado da última repactuação correspondente à mesma
parcela objeto de nova solicitação. Entende-se como última repactuação, a
data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela
em que celebrada ou apostilada.

21.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuação
encerra-se na data da prorrogação contratual subsequente ao novo acordo,
dissídio ou convenção coletiva que fixar os novos custos de mão de obra da
categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento
da vigência do contrato, caso não haja prorrogação.

21.6. Caso a CONTRATADA não solicite a repactuação
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrerá a preclusão do
direito à repactuação.

21.7. Nessas condições, se a vigência do contrato tiver sido
prorrogada, nova repactuação só poderá ser pleiteada após o decurso de novo
interregno mínimo de 1 (um) ano, contado:

21.7.1. da vigência do acordo, dissídio ou convenção coletiva
anterior, em relação aos custos decorrentes de mão de obra;

21.7.2. do último reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinação legal ou normativa, para os
insumos discriminados na planilha de custos e formação de preços que
estejam diretamente vinculados ao valor de preço público (tarifa);

21.7.3. do dia em que se completou um ou mais anos da
apresentação da proposta, em relação aos custos sujeitos à variação de
preços do mercado.

21.8. Caso, na data da prorrogação contratual, ainda não tenha
sido celebrado o novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria, ou
ainda não tenha sido possível à CONTRATANTE ou à CONTRATADA proceder
aos cálculos devidos, deverá ser inserida cláusula no termo aditivo de
prorrogação para resguardar o direito futuro à repactuação, a ser exercido
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tão logo se disponha dos valores reajustados, sob pena de preclusão.
21.9. Quando a contratação envolver mais de uma categoria

profissional, com datas base diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida
em tantas parcelas quantos forem os acordos, dissídios ou convenções
coletivas das categorias envolvidas na contratação.

21.10. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de
benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, Acordo,
Convenção e Dissídio Coletivo de Trabalho.

21.11. A CONTRATANTE não se vincula às disposições contidas
em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem do pagamento de
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria não trabalhista, de obrigações e direitos que somente
se aplicam aos contratos com a Administração Pública, ou que estabeleçam
direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de
encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos
relacionados ao exercício da atividade.

21.12. Quando a repactuação se referir aos custos da mão de
obra, a CONTRATADA efetuará a comprovação da variação dos custos dos
serviços por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços, acompanhada
da apresentação do novo acordo, dissídio ou convenção coletiva da categoria
profissional abrangida pelo contrato.

21.13. Quando a repactuação se referir aos custos sujeitos à
variação dos preços de mercado (insumos não decorrentes da mão de obra), a
CONTRATADA demonstrará o respectivo aumento por meio de Planilha de
Custos e Formação de Preços, considerando-se a aplicação do índice de
reajustamento IPCA-15, mediante a aplicação da seguinte fórmula (art. 5º do
Decreto n.º 1.054, de 1994):

R = V (I – Iº) / Iº, onde
R = Valor do reajuste procurado
V = Valor contratual do serviço a ser reajustado
Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou

de preços correspondente à data fixada para entrega da
proposta da licitação

I = Índice relativo ao mês do reajustamento
21.13.1. No caso de atraso ou não divulgação do índice de

reajustamento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância
calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo; fica a
CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao
reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;

21.13.2. Nas aferições finais, o índice utilizado para a
repactuação dos insumos será, obrigatoriamente, o definitivo;

21.13.3. Caso o índice estabelecido para a repactuação de
insumos venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor;

21.13.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente dos insumos e materiais, por meio de termo
aditivo;

21.14. Os novos valores contratuais decorrentes das
repactuações terão suas vigências iniciadas observando-se o seguinte:

21.14.1. a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa
à repactuação;

21.14.2. em data futura, desde que acordada entre as partes,
sem prejuízo da contagem de periodicidade para concessão das próximas
repactuações futuras; ou

21.14.3. em data anterior à ocorrência do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do custo de mão de
obra em que o próprio fato gerador, na forma de acordo, dissídio ou
convenção coletiva, ou sentença normativa, contemplar data de vigência
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação do
pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em
repactuações futuras.

21.15. Os efeitos financeiros da repactuação ficarão restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença
porventura existente.

21.16. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no
prazo máximo de sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega
dos comprovantes de variação dos custos.

21.17. O prazo referido no subitem anterior ficará suspenso
enquanto a CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos.

21.18. As repactuações serão formalizadas por meio de
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apostilamento, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, caso
em que deverão ser formalizadas por aditamento ao contrato.

21.19. O CONTRATADO deverá complementar a garantia
contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de
5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado, como condição para a
repactuação, nos termos da alínea K do item 3.1 do Anexo VII-F da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

 
22. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.
22.1  As exigências de habilitação jurídica e de regularidade

fiscal e trabalhista são disciplinadas no edital.
22.2  Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos

pelo fornecedor estão previstos no edital.
22.3  Os critérios de qualificação técnico-operacional a serem

atendidos pelo fornecedor serão:
22.3.1  Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por

pessoa de direito público ou privado comprovando a prestação de serviços
compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto desta
licitação.

22.3.1.1 Comprovação que já executou objeto compatível,
em prazo, com o que está sendo licitado, mediante a comprovação de
experiência mínima de três anos na execução de objeto
semelhante ao da contratação, podendo ser aceito o somatório de
atestados, referentes a períodos sucessivos não contínuos, não
havendo obrigatoriedade de os três anos serem ininterruptos.

22.3.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos
após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do
início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em
prazo inferior, conforme item 10.8 da IN 05/2017-SEGES/MPDG;

22.3.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de
3 (três) anos, será aceito o somatório de atestados de períodos
diferentes, não havendo obrigatoriedade de os três anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da IN 05/2017-
SEGES/MPDG.

22.4. O critério de julgamento da proposta é o menor preço
global.

22.5. As regras de desempate entre propostas são as
discriminadas no edital.

 
23. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
23.1. O custo estimado da contratação é de R$ 218.256,60

(duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).
23.2. Estima-se, ainda, o valor de R$17.853,00 (dezessete mil

oitocentos e cinquenta e três reais) para a despesa com serviços
extraordinários, exclusivamente em anos eleitorais.

 
24. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
24.1 Os recursos orçamentários estão previstos no Plano Anual

de Contratações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, exercício 2022.
24.2 As despesas decorrentes da presente contratação correrão

à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União
deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Gestão/Unidade: CSELE
Fonte de Recursos: 0100
PTRES: 167869
ND: 33.90.40-12 
Plano Interno: UEL MANPREV
Plano de Trabalho: 10.14101.02.061.0570.4269.0001 -

Pleitos Eleitorais - NACIONAL
 
 
25. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
25.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada

com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa
jurídica:

a) todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação
original;

b) sejam mantidas as demais cláusulas e condições do
contrato;

c) não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a
anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
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26. DISPOSIÇÕES FINAIS
26.1. Aplica-se à contratação o disposto na Lei 10.520/2002 e,

subsidiariamente, os seguintes normativos: Lei nº 8.666/1993; Lei
Complementar n.º 123/2006; Instrução Normativa nº 5/2017- MPDG; Resolução
CNJ nº 169/2013; Resolução TSE n° 23.234/2010 e Decreto nº 10.024/2019.

26.2 Para fins de pagamento, aplica-se à contratação as
disposições da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº Nº 03/2022, DE 29 MARÇO DE 2022
(1036418).

26.3 A contratação está alinhada ao Planejamento Estratégico do
TRE/AL, o qual tem por missão “garantir a legitimidade processo eleitoral”, e
estrategicamente ligada aos objetivos de “Aperfeiçoamento da Gestão
Administrativa e da Governança Judiciária” e “Agilidade e Produtividade na
Prestação Jurisdicional”.

26.4 São anexos do presente Termo de Referência:
26.4.1 ANEXO I - Instrumento de Medição de Resultado

- 1113476
26.4.2 ANEXO II - Planilha uniformes - 1113477
26.4.3 ANEXO III - Planilha EPI's - 1113478
26.4.4 ANEXO IV - Planilha Ferramentas - 1113479
26.4.5 ANEXO V - Planilha de Custos e Formação de

Preços - 1113482
26.4.6 ANEXO VI - Mapa de Riscos  - 1113484
26.4.7 ANEXO VII -Planilha composição conta depósito

vinculada -1113487
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 28/07/2022, às 13:08, 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
1112256 e o código CRC F6613E0C.

0001071-98.2021.6.02.8000 1112256v7

Termo de Referência AGC 1112256         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 384



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 463/2021 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD 

 
ANEXO I 

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO - IMR 
 

a) A meta a ser atingida pela empresa é de 100% da Fatura, isto é, espera-
se que a empresa obtenha o Fator de Ajuste (FA) de 0%, para que 
receba integralmente da remuneração pelos serviços prestados 

 
VF = VM x (100% - FA) 

 
VF: Valor de 

Fatura 
VM: Valor da 

Medição 
FA: Fator de 
Ajuste (%) 

 

Cálculo do FA: FA = F% 

 
 

b) Durante os primeiros 2 (dois) meses de contrato, a título  de carência 
para que a CONTRATADA efetue os ajustes necessários à correta 
execução dos serviços, o Fator de Ajuste (FA) obtido não 
repercutirá no Valor da Fatura, permanecendo válido. Nesses 
meses o Valor de Fatura será igual ao Valor de Medição, ressalvadas 
eventuais glosas e punições. 

c) Ao final de cada MÊS, o FISCAL DO CONTRATO apresentará o 
FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO ao GESTOR DO CONTRATO, em 
que constará, devidamente fundamentado, o Fator de Ajuste (FA) 
obtido pela empresa no período. A partir do recebimento do 
formulário, caso deseje, a CONTRATADA terá 3 (três) dias para 
apresentar justificativas para as falhas, as quais deverão ser 
analisadas e respondidas pelo FISCAL DO CONTRATO. 

  AF: Avaliação do Fiscal  

d) Cada falha identificada pela fiscalização será enquadrada em 
uma das 3 categorias seguintes, com a pontuação equivalente: 

 

TIPO 
Falha de 
Natureza 
GRAVE 

Falha de 
Natureza 

MÉDIA 

Falha de 
Natureza 

LEVE 
PESO 3 2 1 

 
1 

O fator de qualidade (F%) será obtido por meio do instrumento de 
avaliação denominado: a) AFS: avaliação do Fiscal do Contrato 
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO FISCAL 
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
Contrato N. º 
SEI.º Nº 
Mês da Avaliação: 
Local da Realização dos serviços: 
Fiscal do Contrato: 
Empresa Contratada: 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO MENSAL DOS SERVIÇOS APOIO À 
CONSERVAÇÃO DE URNAS, MÍDIAS E SUPRIMENTOS 

 A B C 

 

Falhas nos Serviços 

 
Qtd. de 

ocorrências 
(mês) 

Peso 

1 a 3 

 
Total de 
Pontos 
(B x C) 

Não realizar os testes funcionais da urna 
de acordo com as Orientações Técnicas 

repassadas pelo Fiscal do Contrato 

 3  

Não promover a limpeza das urnas e 
mídias de acordo com as orientações 
técnicas repassadas pelo Fiscal do 

Contrato. 

 
2 

 

Mau uso/dano em equipamento da 
Justiça Eleitoral (sem prejuízo do 

ressarcimento deste, se for o caso). 

 
3 

 

Falta de zelo na execução das tarefas 
(deixar urnas ligadas, bancadas 
energizadas, desorganizadas) 

 3  

Não registrar os dados de conservação 
de urnas de forma apropriada em 
documentos ou sistema da Justiça 

Eleitoral. 

  

2 

 

Deixar de separar e identificar urnas 
defeituosas sob sua responsabilidade. 

 
3 

 

Deixar de substituir a embalagem da 
urna quando esta estiver danificada. 

 
1 

 

 
NOTA DA AVALIAÇÃO DO FISCAL (somadasocorências) 
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e) Para cada falha de serviço temos um peso correspondente. A nota de 
resultado da AF será o somatório decorrente da multiplicação de cada falha 
com a respectiva quantidade de ocorrências e o peso. 

f) O formulário tem periodicidade mensal e deverá ser encaminhado 
juntamente com o Atestado de Fiscalização. 

g) Para fins remuneratórios a apuração dar-se-á da seguinte forma: 
 

 
h) Para acompanhar as ocorrências, segue sugestão de formulário para 

registro, contendo informações sobre data da ocorrência, local, foto e 
ciência do preposto ou funcionário. 

 
 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE OCORRÊNCIAS 

MÊS/ANO: 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
FISCAL DO CONTRATO: 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
EMPRESA CONTRATADA 

 

Data da 
Ocorrência 

Falha 
Constatada 

Local Registro ou foto 
da ocorrência 

Ciência do 
funcionário 
da empresa 

     

     

     

     

 

Faixa 01 – Nota de até 12 pontos: 0% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado. 
 

Faixa 02 –Nota de 12 a 20: 5% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado 
 

Faixa 03 –Nota de acima de 20: 8% de glosa sobre o valor mensal do item a ser faturado 
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UNIFORMES

Página 1

ANEXO II

UNIFORMES 

Categoria ITEM Peças Qtde.
Valor (R$)

Unitário Total

1 2

2 2

3
2

4
2

5

1

6

2

TOTAL (R$)

Valor 
anual (R$)

Valor 
mensal (R$)

Auxiliar 
Administrativo II 

(Serviços de 
auxiliar de apoio 
à conservação de 
urnas, mídias e 
suprimentos.)

BOTA confeccionada com cabedal em 
couro (vaqueta) palmilha de montagem 
sintética, higiênica, antibactericida e 
solado em poliuretano monodensidade 

CAMISA 100% algodão ou em outro 
tecido adequado às condições climáticas 
da região
CALÇA em brim 100% algodão ou em 
outro tecido adequado às condições 
climáticas da região

PAR DE MEIA com no mínimo 80% em 
algodão

CRACHÁ de Identificação em Material pvc 
plástico com presilha ou cordão para 
fixação
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul 
escuro, com dois bolsos frontais 
chapados-, impressão "A serviço da 
Justiça Eleitoral" em amarelo
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ANEXO III

EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

1 60 unidades

2 Alcool em gel 70% de uso individual 2 litros

TOTAL (R$)

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)
VALOR 

MENSAL

Máscara descartável de proteção facial 
tripla camada com clipe nasal e elásticos
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ANEXO IV

FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO Vida ÚTIL VALOR ANUAL 

1 Chave de fenda (3/16 x 4'')

12 MESES

1

2 Chave Phillips (3/16 x 4'') 1

3 Chave para energia (chave teste) 1

TOTAL (R$)

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)
VALOR 

MENSAL
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ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA CONTRATAÇÃO

Lote Único

Item Descrição Valor Mensal do Posto (R$)

1 R$ 3.637,61 05 R$ 18.188,05 12 R$ 218.256,60

CÁLCULO DA HORA EXTRA

QUANTIDADE DE HORAS 
100,00% 300

60,00% 300

DIVISOR 220 220

VALOR DA HORA NORMAL R$ 16,53

VALOR DO ACRÉSCIMO DA HE (100%) R$ 16,53

VALOR DO ACRÉSCIMO DA HE (60%) R$ 9,92

VALOR DA HORA EXTRA 100% – COM ENCARGOS R$ 33,06

VALOR DA HORA EXTRA 60% – COM ENCARGOS R$ 26,45

VALOR TOTAL DA HE 100%– COM ENCARGOS R$ 9.918,00

VALOR TOTAL DA HE 60%– COM ENCARGOS R$ 7.935,00

VALOR TOTAL DA HORA EXTRA R$ 17.853,00

Quantidade 
Estimada 
de Postos

Valor 
mensal

Quantida
de 

Prevista 
de Meses

Valor Total 
Anual (R$)

Auxiliar Administrativo II (Auxiliar 
de apoio à conservação de 
urnas, mídias e suprimentos.
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ANEXO V

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nº do Processo:
Licitação nº

Discriminação dos serviços (dados referentes à contratação)
A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)

B Município/UF Maceió

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coleti 2022
D Nº de meses da execução contratual 12

Identificação dos Serviços

Tipo de Serviço

5

Mão de obra

Mão de Obra vinculada à execução contratual

Dados complementares para composição dos custos referentes à mão de obra

1 Tipo de serviço AUXILIAR ADM. II

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 4110-10

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 2022

4 Nº de meses da execução contratual 12

5 Data-base da categoria (dia/mês/ano) 01/jan/2021

 MÓDULO 1 :   COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Composição da Remuneração Valor (R$)

A Salário Base R$ 1.374,00

B Adicional  de periculosidade R$ 0,00

C Adicional  de insalubridade R$ 0,00

D Adicional noturno R$ 0,00

E Hora noturna adicional R$ 0,00

F Adicional de Hora Extra R$ 0,00

G Outros (especificar) R$ 0,00

Total da Remuneração R$ 1.374,00

MÓDULO 2:   BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

2 Benefícios Mensais e Diários Valor (R$)

A Transporte R$ 51,56

B Auxílio alimentação R$ 352,00 R$ 20,00/DIA/CCT

C Auxílio Creche R$ 0,00

D Benefício Social Familiar R$ 0,00

E Contribuição Assistência Profissional R$ 0,00 440

F Outros (especificar) Obreiro R$ 10,00

Total de Benefícios mensais e diários R$ 413,56

MÓDULO 3:   INSUMOS DIVERSOS

3 Insumos Diversos Valor (R$)

A Uniformes R$ 36,65

B Materiais R$ 0,00

C Ferramentas R$ 1,71

D EPI'S R$ 40,04

Total de Insumos diversos R$ 78,40

MÓDULO 4:   ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

Submódulo 4.1 – Encargos previdenciários e FGTS:

4.1 Encargos previdenciários e FGTS % Valor (R$)

A INSS 20,00% R$ 274,80

E Salário Educação 2,50% R$ 34,35

H SEBRAE 0,60% R$ 8,24

B SESI ou SESC 1,50% R$ 20,61

C SENAI ou SENAC 1,00% R$ 13,74

D INCRA 0,20% R$ 2,75

F FGTS 8,00% R$ 109,92

G Risco acidente do trabalho - RAT ajustado 3,00% R$ 41,22

TOTAL 36,80% R$ 505,63

Submódulo 4.2 – 13º Salário

4.2 13º Salário e Adicional de Férias % Valor (R$)

A 13 º Salário 8,33% R$ 114,50

Unidade de 
Medida

Quantidade 
total a 

contratar

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à 
conservação de urnas, mídias e suprimentos)

Posto de 
Serviço

Transporte público baixou para R$ 
3,35 desde 25 de janeiro de 2021, por 
determinação do prefeito JHC 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO 
BENEFÍCIO SOCIAL OBREIRO 
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B R$ 42,14

TOTAL R$ 156,64 223,69

82,31792

Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade

4.3 Afastamento Maternidade: % Valor (R$)

A Afastamento maternidade R$ 1,02

CUSTO NÃO RENOVÁVEL
B1 Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade R$ 0,38

B2 R$ 3,65

TOTAL 0,00% R$ 5,05

Submódulo 4.4 -  Provisão para Rescisão

4.4 Provisão para Rescisão % Valor (R$)

A Aviso prévio indenizado R$ 62,98 22,671

B Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado R$ 5,04

C Multa sobre FGTS  sobre o aviso-prévio indenizado R$ 28,88

C1. FGTS nas rescisões sem justa causa (40%) R$ 28,88

C2. Contribuição Social nas rescisões sem justa causa (10%) R$ 0,00

D Aviso prévio trabalhado  R$ 0,00 22,671

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado R$ 0,00

F Multa sobre FGTS  sobre o aviso-prévio trabalhado R$ 0,00

F.1 – FGTS (40%) R$ 2,63

F.2 – Contribuição Social (10%) R$ 0,00

TOTAL 0,00% R$ 96,90

Submódulo  4.5  – Custo de Reposição do Profissional Ausente

4.5 Composição do Custo de Reposição do Profissional Ausente % Valor (R$)

A Férias e terço constitucional de férias R$ 152,67

B Ausência por doença R$ 19,08

C Licença Paternidade R$ 0,29

CUSTO NÃO RENOVÁVELD Ausências legais R$ 3,82

E Ausência por Acidente de trabalho R$ 4,58

Subtotal R$ 180,44

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição R$ 66,40

TOTAL R$ 246,84

Quadro - resumo – Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas

4 Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Percentual Valor (R$)

4.1 13 º salário + Adicional de férias 8,33% R$ 156,64

4.2 Encargos previdenciários e FGTS R$ 505,63

4.3 Afastamento maternidade R$ 5,05

4.4 Custo de rescisão R$ 96,90

4.5 Custo de reposição do profissional ausente R$ 246,84

4.6 Outros (especificar) R$ 0,00

TOTAL R$ 1.011,06

SOMA DOS MÓDULOS 1, 2, 3 E 4 R$ 2.877,02

 MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

5 Custos Indiretos, Tributos e Lucro % Valor (R$)

A Custos Indiretos 5,00% R$ 143,85 Parâmetro TCU e Sec. Cont.Interno STF

B Lucro 10,00% R$ 302,09 Parâmetro TCU e Sec. Cont.Interno STF

C Tributos

Base de cálculo dos tributos 91,35% R$ 3.637,61

B1. Tributos Federais - PIS - COFINS 3,65%            132,77 

B.2  Tributos Estaduais (especificar)

B.3   Tributos Municipais - ISS 5,00%            181,88 

B.4   Outros tributos (especificar)

Total R$ 760,59

 Quadro resumo do Custo por Empregado

Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) (R$)

A Módulo 1 – Composição da Remuneração         1.374,00 

B Módulo 2 – Benefícios Mensais e Diários            413,56 

C Módulo 3 – Insumos Diversos (uniformes, materiais, equip e outros)              78,40 

D Módulo 4 – Encargos Sociais e Trabalhistas         1.011,06 

Subtotal (A + B +C+ D)         2.877,02 

E Módulo 5 – Custos indiretos, tributos e lucro R$ 760,59

Valor total por empregado R$ 3.637,61

Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de 
Férias

Incidência do submódulo 4.1 sobre a remuneração e 13º salários 
recebidos pelo substituto durante os 120 dias de licença 
maternidade

EXCLUSÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.932/2019

EXCLUSÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.932/2019

EXCLUSÃO COM BASE NA LEI Nº 
13.932/2019
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UNIFORMES

Página 4

ANEXO II

UNIFORMES 

Categoria ITEM Peças Qtde.
Valor (R$)

Unitário Total

1 2 R$ 60,73 R$ 121,46 R$ 121,46 R$ 10,12

2 2 R$ 34,06 R$ 68,12 R$ 68,12 R$ 5,68

3 2 R$ 50,47 R$ 100,94 R$ 100,94 R$ 8,41

4 2 R$ 4,64 R$ 9,28 R$ 9,28 R$ 0,77

5 1 R$ 4,15 R$ 4,15 R$ 4,15 R$ 0,35

6 2 R$ 67,92 R$ 135,84 R$ 135,84 R$ 11,32

TOTAL (R$)
R$ 221,97 R$ 439,79 R$ 439,79 R$ 36,65

Valor anual 
(R$)

Valor 
mensal por 
posto(R$)

Auxiliar 
Administrativo II 

(Serviços de 
auxiliar de apoio 
à conservação de 
urnas, mídias e 
suprimentos.)

BOTA confeccionada com cabedal em 
couro (vaqueta) palmilha de montagem 
sintética, higiênica, antibactericida e 
solado em poliuretano monodensidade 

CAMISA 100% algodão ou em outro 
tecido adequado às condições climáticas 
da região
CALÇA em brim 100% algodão ou em 
outro tecido adequado às condições 
climáticas da região

PAR DE MEIA com no mínimo 80% em 
algodão

CRACHÁ de Identificação em Material pvc 
plástico com presilha ou cordão para 
fixação
COLETE/BATA em algodão/sarja, cor azul 
escuro, com dois bolsos frontais 
chapados-, impressão "A serviço da 
Justiça Eleitoral" em amarelo
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ANEXO III

EPI – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO VALOR ANUAL 

1 R$ 25,36 R$ 304,32

2 Alcool em gel 70% de uso individual 2 litros R$ 14,68 R$ 176,16

TOTAL (R$) R$ 40,04 R$ 480,48

VALOR MENSAL POR POSTO R$ 40,04

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)

VALOR 
MENSAL (por 

posto)

Máscara descartável de proteção facial 
tripla camada com clipe nasal e elásticos

60 unidades 
(estimativa)
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ANEXO IV

FERRAMENTAS – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II (Serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas, mídias e suprimentos)

ITEM DESCRIÇÃO Vida ÚTIL VALOR ANUAL 

1 Chave de fenda (3/16 x 4'')

12 MESES

R$ 8,62 1 R$ 8,62 R$ 8,62

2 Chave Phillips (3/16 x 4'') R$ 7,68 1 R$ 7,68 R$ 7,68

3 Chave para energia (chave teste) R$ 4,27 1 R$ 4,27 R$ 4,27

TOTAL (R$) R$ 20,57 R$ 20,57

VALOR MENSAL POR POSTO R$ 1,71

Valor 
Unitário

Quant. por Posto 
de Trabalho 

(mensal)

VALOR 
MENSAL (por 

posto)
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1  

MAPA DE RISCO 

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
Tribunal Regional 

Eleitoral de Alagoas 

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Equipe de Planejamento da Contratação Portaria Presidência nº 
463/2021 

OBJETO: Contratação dos serviços de auxiliar de apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e suprimentos 
para atender as necessidades do Galpão de Armazenamento de Urnas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

UNIDADE REQUISITANTE: SPLOG 

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Chefe da SPLOG 

RISCO 
1 

 
Descrição do Risco: 

 
Licitação Deserta ou Fracassada 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média 

 
( ) Alta 

 

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio 

 
(x) Alto 

 

 
Estratégia 

 
(x) Mitigar ( ) Evitar ( ) 
Transferir 

 
( ) 
Aceitar 

 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para que 
haja tempo de repetir o certame em caso de licitação 
deserta ou fracassada. 

 
EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 
SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 19/12/2020 

 
Data Fim: 19/06/2021 
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2  

 
 
 
 

RISCO 
2 

 
Descrição do Risco: 

 
Atraso na conclusão da licitação 

 
Análise do Risco: 

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

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 

 
Estratégia: 

 
( x ) Mitigar ( ) Evitar ( ) Transferir ( ) Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento: 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Elaborar os Estudos Técnicos Preliminares e o 
Termo de Referência o mais cedo possível para ter 
tempo de repetir, se necessário, após julgamento de 
eventuais recursos; 

 
- Revisão do TR: aspectos técnicos (SPLOG), 
aspectos administrativos e planilhas (SPACC) 

 
EQUIPE DE 

PLANEJAMENTO 
 
 

SPLOG 
SPACC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
Prorrogação, em caráter excepcional, do contrato 
vigente até a conclusão do certame. 

 
SPLOG, STI, SAD 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 25/02/2021 

 
Data Fim: 19/06/2021 
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3  

 
 
 

 

RISCO 
3 

 
Descrição do Risco: 

 
Contratação de empresa sem capacidade de execução do contrato 

 
Análise do Risco 

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

 
Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 

 
Estratégia 

 
(x) Mitigar    ( ) Evitar    ( )  Transferrir     ( )Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar no TR planilhas de custos capazes 
de retratar o preço justo da contratação, a fim de 
subsidiar a desclassificação no caso de propostas 
inexeqüíveis; 

 
- Exigência (no edital) de demonstração da 
capacidade econômico-financeira, nos termos 
exigidos pela Lei e conforme jurisprudência do 
TCU. 

 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO com 
supervisão da SPACC 

 
SLC 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
- Rescisão contratual imediata e contratação do 
remanescente. 

 
GESTÃO 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: 07/01/2021 

 
Data Fim: Até o final 
da contratação. 

 

Anexo VI - MAPA DE RISCOS (1113484)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 399



4  

 
 
 
 
 
 
 

RISCO  4 

 
Descrição do Risco: 

 
Risco de descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o  FGTS
da contratada. 

 
Análise do Risco 

 
Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média ( x) 

Alta 
 

Impacto: ( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto 
 

Estratégia 
 

(x) Mitigar ( ) Evitar ( )  Transferrir                ( )Aceitar 

 
 
 

 
Tratamento 

 
Ação 

Preventiva 

 
Responsável 

 
- Implementar para o contrato a conta depósito 
vinculada, bloqueada para movimentação 

 
 

- Exigência de prestação de garantia de execução 
do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 
8.666/1993, com validade durante a execução do 
contrato e 90 (noventa) dias após o o término da 
vigência contratual. 

 
SAD e Gestão do Contrato 

 
 
 

EQUIPE DE 
PLANEJAMENTO 

 
Ação de Contingência 

 
Responsável 

 
- Obrigação da contratada, no momento da 
assinatura do contrato, autorizar o TRE-AL a reter, a 
qualquer tempo, a garantia; fazer desconto nas faturas 
e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas 
trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem 
como das contribuições previdenciárias e do FGTS, 
quando de sua inadimplência. 

 
 

SLC – até a assinatura do 
contrato 

 
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 
– após 
a assinatura, até a extinção do 
contrato e da garantia (com a 
comprovação efetiva de todos 
os 
pagamentos 

 
Unidades Afetadas 

 
Zonas Eleitorais 

 
Monitoramento 

 
Data de Início: da celebração do contrato 

 
Data Fim: Até o final da 
contratação. 
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ANEXO VII – Composição da Conta Depósito Vinculada – Resolução CNJ nº 169/2013 e alterações

VALOR DA REMUNERAÇÃO
Quant. Valor Unit. Total

1 5 R$ 1.374,00 R$ 6.870,00

Total da Remuneração R$ 6.870,00
Glosa Trabalhista Incidente

Item da Planilha
Rubricas % Valor

I férias 8,33% R$ 572,27 4.5.A
II 1/3 constitucional 2,78% R$ 190,99 4.5.A
III 13º salário 8,33% R$ 572,27 4.2.A

IV multa do FGTS por dispensa sem justa causa 2,10% R$ 144,27 4.4.C

V 7,93% R$ 544,79 (4.5.A+4.2.B+4.4.C)* % Total do Item 4.1

Total 29,47% R$ 2.024,59

Auxiliar Administrativo II (Auxiliar
de apoio à conservação de
urnas, mídias e suprimentos.

incidência dos encargos previdenciários e FGTS sobre 
férias, 1/3 constitucional e 13º salário

1.    O item 4.2.A da planilha de formação de preços corresponde ao item I desta planilha, enqlobando, portanto, os dois percentuais, no total de 11,11%
2. Nas propostas dos licitantes, estes deverão levar em consideração os percentuais legais consignados em suas planilhas de formação de preços.
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28/07/2022 12:30 Gmail - Planilhas processo 0001071-98.2021.6.02.8000

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5320d07719&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7759380022113395663&simpl=msg-a%3Ar9176… 1/2

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com>

Planilhas processo 0001071-98.2021.6.02.8000 
3 mensagens

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com> 28 de julho de 2022 12:28
Para: sppac@tre-al.jus.br, agc@tre-al.jus

Prezados,

Segue planilhas, em arquivo editável,  relativas ao processo supracitado.

Cordialmente. 

--  
Lindineide Cardoso
Escola Judiciária Eleitoral - EJE
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Fone/Whatsapp: (82) 99800-7636

2 anexos

PLANILHA MANUTENÇÃO DE URNAS.xls 
45K

planilha_de_glosa_trabalhista.xlsx 
8K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 28 de julho de 2022 12:38
Para: lindineide41@gmail.com

Endereço não encontrado

A mensagem não foi entregue para agc@tre-al.jus porque o
domínio tre-al.jus não foi encontrado. Verifique se há erros de
digitação ou espaços desnecessários e tente novamente.

SAIBA MAIS

A resposta foi: 

DNS Error: DNS type 'mx' lookup of tre-al.jus responded with code NXDOMAIN Domain name not
found: tre-al.jus Learn more at https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain

Final-Recipient: rfc822; agc@tre-al.jus 
Action: failed 
Status: 5.1.2 
Diagnostic-Code: smtp; DNS Error: DNS type 'mx' lookup of tre-al.jus responded with code NXDOMAIN 
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28/07/2022 12:30 Gmail - Planilhas processo 0001071-98.2021.6.02.8000

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=5320d07719&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7759380022113395663&simpl=msg-a%3Ar9176… 2/2

 Domain name not found: tre-al.jus Learn more at https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomain 
Last-Attempt-Date: Thu, 28 Jul 2022 08:38:52 -0700 (PDT) 

---------- Mensagem encaminhada ---------- 
From: Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com> 
To: sppac@tre-al.jus.br, agc@tre-al.jus 
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 28 Jul 2022 12:28:19 -0300 
Subject: Planilhas processo 0001071-98.2021.6.02.8000 
----- Message truncated ----- 

Lindineide Cardoso <lindineide41@gmail.com> 28 de julho de 2022 12:30
Rascunho para: sppac@tre-al.jus.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

PLANILHA MANUTENÇÃO DE URNAS.xls 
45K

planilha_de_glosa_trabalhista.xlsx 
8K

E-mail ENCAMINHA PLANILHAS EDITÁVEIS À SPPAC (1113489)         SEI 0001071-98.2021.6.02.8000 / pg. 403

https://support.google.com/mail/?p=BadRcptDomainLast-Attempt-Date
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5320d07719&view=att&th=18245778bbb0a0b8&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_l656wx6h0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5320d07719&view=att&th=18245778bbb0a0b8&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_l656x1wt1&safe=1&zw


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

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À
GSAD (em paralelo à SPPAC e SPLOG)
 
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1100592, reunidos os membros

da equipe de planejamento, em 18/07/2022, com o senhor Coordenador da
Coseg e a servidora da AGC, Thaíse Tenório Marinho, restando definido em
comum acordo:

a) Item 13.3 - manutenção da prazo de pagamento em até 30
(trinta) dias a contar do recebimento, pela Contratante, da Nota
Fiscal/Fatura - a unidade gestora, atenta à realidade da unidade e
ao histórico dos pagamentos efetuados nos contratos com mão
de obra de exclusiva entende como razoável o prazo estabelecido.

b) Item 20 - incluída a planilha referente à glosa trabalhista -
evento 1113487.

c) Item 5.7.1 -  quanto à autorização prévia da Direção Geral
para realização de serviços extraordinários por terceirizados -
despacho 1025404, letra "a" - a equipe de planejamento e a
unidade gestora entendem pela não necessidade de
"autorização" para a realização de serviços
extraordinários, considerando a estimativa apresentada no
Termo de Referência e a ocorrência apenas em anos eleitorais.
Sendo assim, o planejamento e o controle da execução das horas
extras ficará a cargo da fiscalização (SPLOG) que informará
diretamente à contratada e à AGC.

d) Item 5.5 - quanto à qualificação mínima dos profissionais a
serem alocados, optamos por considerar na alínea "b" formação
mínima "ensino médio completo".

 

Sendo essas as alterações, remetemos o novo TR (1112256) e
seus anexos (1113476, 1113477, 1113478, 1113479,1113482,
 1113484, 1113487 para análise.

E-mail à SPPAC encaminhando planilhas editáveis (1113489).
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Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 28/07/2022, 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
1113517 e o código CRC 8454C45D.

0001071-98.2021.6.02.8000 1113517v1
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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 julho de 2022.
 
À SAD, registrando-se concordância com o que

exposto pela Comissão de Planejamento da Contratação no
evento 1113517, recomendando-se continuidade do feito.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 28/07/2022, 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
1113864 e o código CRC E640B68E.

0001071-98.2021.6.02.8000 1113864v1
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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 agosto de 2022.
Atendidos os apontamentos desta Secretaria,

aprovando o Termo de Referência AGC (doc. 1112256 e
respectivos anexos 1113476, 1113477, 1113478, 1113479, 1113482, 1113484 e 1113487)
e  remeto os autos à SEIC, para promover a instrução
complementar, na forma do art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/08/2022, 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
1121218 e o código CRC F9CC2EBD.

0001071-98.2021.6.02.8000 1121218v1
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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 agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de eontratação dos serviços de auxiliar de

apoio à conservação de urnas eletrônicas, mídias e
suprimentos para atender as necessidades do Galpão de
Armazenamento de Urnas deste Regional, de acordo com
especificações constantes de Termo de Referência e anexos
(1112256, 1113476, 1113477, 1113478, 1113479, 1113482, 1113484, 1113487 e 1113489.

O valor estimado da contratação foi estimado a
partir de elaboração de planilhas de composição de preços,
pela gestão contratual, devidamente aferida pela SPPAC
(1113489), resultando em um montante anual de R$
218.256,60 (duzentos e dezoito mil duzentos e cinquenta e
seis reais e sessenta centavos), consolidado em planilha
presente no evento 1113482.

Desta forma, 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.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/08/2022, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121712 e o código CRC 9B080AF1.

0001071-98.2021.6.02.8000 1121712v1
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